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ZORG, VEILIGHEID EN HANDHAVING 
 
Zorg, GGD en Sport 
 
Q: Is overwogen om bij supermarkten en op andere plekken, zoals in het OV, alcoholhoudende 
handgel te plaatsen zodat mensen daar hun handen kunnen ontsmetten, en of de gemeente 
daar een coördinerende rol bij kan spelen?  
 
A: Nee. De gemeente volgt de richtlijn van het RIVM: was je handen meerdere keren  met water 
en zeep. 
 
Q; Wat zijn de richtlijnen voor mensen in vitale beroepen die hun kinderen met lichte 
verkoudheid tot griep thuis moeten houden? 
 
A: De richtlijn is voor vitale beroepen, dat ook bij koorts van kinderen ze naar het werk gaan, 
als de werkgever ze nodig heeft. Dit is dus maatwerk tussen werkgever en persoon in de vitale 
functie. 
 
Q: Nog 1 verhelderde vraag. Er is uitgebreid gesproken over hotels en opvang voor 
kwetsbaren. maar onze vraag ging juist om zorgpersoneel die vanuit elders hier komen om te 
werken of juist een partner thuis hebben uit een kwetsbare doelgroep, zijn er gesprekken met 
hotels om die zorgpersoneel voorrang te geven? 

A: De SIGRA (samenwerkende instellingen voor de Gezondheidszorg in de Regio Amsterdam) 
voorziet in deze behoefte. Zij hebben een brief naar hun leden gestuurd om te bemiddelen voor 
medewerkers die behoefte hebben aan een overnachting in een hotel of andere voorziening. 
 
Q: Het aantal besmettingen en het aantal besmette personen dat opgenomen wordt in het 
ziekenhuis neemt toe. Is er nog voldoende IC-capaciteit in de Amsterdamse ziekenhuizen? 
 
A: Tot nu toe wel zo ver dit bij de gemeente bekend is.  
 
Q: Het kabinet heeft aangekondigd meer te willen testen en dus de testcapaciteit te verhogen. 
Wanneer gaan we in Amsterdam de grotere testcapaciteit kunnen gebruiken, en wat zal het 
nieuwe testbeleid worden n.a.v. de grotere testcapaciteit? 
 
A: De inmiddels vergrote testcapaciteit is in eerste instantie bedoeld voor zorgmedewerkers. 
Die konden al terecht bij de GGD. Vanaf maandag  6 april 2020 wordt de capaciteit uitgebreid  
naar 100 testen per dag. Er is een beoordelingssysteem ingericht om te kijken welke 
zorgverleners eerst getest worden. 
 
Q: Als testen alleen nog gebeurt in het ziekenhuis, hoe wordt vervoer daar naar toe geregeld 
en/of eisen aan gesteld?   
 
A: Testen gebeurt niet alleen in de ziekenhuizen maar ook op locatie bij de GGD en met mobiele 
bemonsterteams bij mensen thuis of in de instelling waar patiënten verblijven.  Mocht iemand 
gevraagd worden naar een locatie te reizen, worden instructies verstrekt over hoe daar te 
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komen 

Q; Hoe wordt de mogelijke toename van huiselijk geweld en meldingen bij  Veilig Thuis 
gemonitord en is er voldoende opvang beschikbaar in geval van een mogelijke stijging van 
noodzakelijke uithuisplaatsing bij huiselijk geweld? 
 
A: Als gevolg van de coronamaatregelen kan de stress in huishoudens mogelijk toenemen en 
zich ontladen in huiselijk geweld. De organisaties in de veiligheids- en beschermingsketen 
(Politie, OM, reclassering, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de 
Kinderbescherming en Blijf Groep / vrouwenopvang) houden daarom rekening met een stijging 
van het aantal meldingen/ zaken huiselijk geweld en kindermishandeling. Het aantal meldingen 
bij Veilig Thuis wordt daarom dagelijks gemonitord door OJZ in afstemming met OOV, en 
dagelijks ingebracht in het corona coördinatieteam van OJZ. Tot op heden is er – na twee 
weken monitoring  - geen sprake van een stijging van meldingen bij Veilig Thuis vanuit de 
politie, andere professionals, of burgers (in vergelijking met het gemiddeld aantal meldingen 
per dag in heel 2019) . Ook het aantal tijdelijk huisverboden neemt niet toe.  
 
Q: Kan de gemeente eisen stellen op het gebied van bescherming van personeel aan de 
organisaties voor huishoudelijke zorg die zij financieren vanuit de WMO. Heeft zij zicht op de 
wijze waarop deze organisaties zorg dragen voor voortgang werkzaamheden én tegelijkertijd 
bescherming van personeel én cliënten? 
 
A: Als opdrachtgever van de organisaties die hulp bij huishouden uitvoeren heeft de gemeente 
nadrukkelijk verwezen naar de regels opgesteld door de RIVM voor de sector thuiszorg als onze 
richtlijnen. De gemeente beschouwt het vervolgens als de professionele verantwoordelijkheid 
van onze aanbieders om deze richtlijnen na te leven ter bescherming van medewerkers en 
cliënten. De relevante passages zijn te vinden op RIVM hygiënemaatregelen thuiszorg. 
Door regelmatig contact met de aanbieders hebben wij goed zicht op de uitvoering. Het 
grootste deel van de zorgverlening gaat gewoon door. Er is een groter aantal klanten dan 
gewoonlijk dat geen hulp wil ontvangen, maar in deze periode vragen wij onze aanbieders om 
met alle cliënten tenminste telefonisch contact te houden zodat er actie ondernomen kan 
worden als klanten toch zorg nodig blijken te hebben. 
 
Q: Er wordt gekeken naar een eventuele uitbreiding van de gratis parkeervergunningen (die nu 
voor zorgmedewerkers geldt) voor mantelzorgers. Wanneer valt hierover een besluit? 
 
A: Voor mantelzorgers is er een speciale parkeerregeling. De inzet betrof een coulance in de 
regeling tijdens de periode van Coronamaatregelen. Inmiddels is er intern akkoord bereikt over 
het automatisch verlengen van  mantelzorgparkeervergunningen die tussen maart en juni 
zouden aflopen. De mantelzorgers die in aanmerking komen voor de regeling ontvangen een 
officieel bericht over de verlenging. 
 
Q: Vallen medewerkers van de ambulancedienst onder zorgpersoneel? Zo ja, hebben deze 
medewerkers dan ook recht op een parkeervergunning? 
 
A: Ja. Medewerkers ambulancediensten zijn toegevoegd als aanvullende doelgroep 
medewerkers in het zorgdomein, die directe werkzaamheden verrichten  in het kader van de 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/thuiszorg?wb48617274=Y2FycjAwNjtCQVNJUy5MQU47MTAuMTYuMTQzLjEzMjsxNTg2MDc5NDg1O3mahbTWwKDMVAPreTsxvXxG6bWGoyE6PWB9TD6+UX3I6hSOkIWW63h305W9c917iPlvMQ2hUz6IYJ6GlA2HBDWT232TrzRTi1uast+yJBZ9dDTixRvFwXnV6no/Ssez7jmKTPOx/YKBxGcv1zPkN4XgmHDU0nswgEYrO4XN2IJV
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crisisbestrijding COVID-19. 
 
Q: Hoe staat het met de continuïteit in de mantelzorg? Heeft college zicht op aantal thans 
actieve mantelzorgers? Is dit aantal gelijk als voorheen, toegenomen of afgenomen? 
A: Mantelzorgers staan niet geregistreerd. Er is daarom  geen zicht op exacte aantallen. Wel is 
de gemeente zich bewust van de toegenomen druk op mantelzorgers en het risico op 
overbelasting en uitval. De gemeente zet zich daarom in om mantelzorgers waar mogelijk te 
ondersteunen (passend bij de behoeften). Voor mantelzorgers die behoefte hebben aan 
ondersteuning zijn er speciale mantelzorgorganisaties. De mantelzorgers die al in beeld zijn bij 
organisaties, houden actief de vinger aan de pols. Via deze contactmomenten kunnen 
mantelzorgers ten eerste hun zorgen kwijt. Bij behoefte aan meer ondersteuning kunnen zij 
worden doorverwezen. De organisaties die in nauw contact staan met de mantelzorgers zijn 
inmiddels geïnformeerd over de routes en ondersteuning van mantelzorgers in deze 
Coronaperiode. Het informatieblad is te vinden op de startpagina van 
markant.org.  Mantelzorgers die niet in beeld zijn bij organisaties kunnen terecht bij een van de 
hulplijnen (zoals ‘Amsterdam voor elkaar’ of de mantelzorgtelefoonlijn). In sommige gevallen 
komen de mantelzorgers in beeld bij de huisarts. Ook de huisartsen en de hulplijnen hebben 
inmiddels extra informatie ontvangen over de ondersteuning van mantelzorgers in Coronatijd 
in Amsterdam. 
 
Q: Heeft het college mogelijkheden onderzocht of onderzoekt het college mogelijkheden om 
de digitale mantelzorg uit te breiden? 
 
A:Mantelzorgorganisaties houden momenteel zoveel mogelijk telefonisch contact met 
mantelzorgers. In eerste instantie gaat het om het bieden van een luisterend oor. Ook kan er 
via de gesprekken een beeld worden gevormd van hoe het gaat. Indien nodig kunnen 
mantelzorgers worden doorverwezen. Verder biedt een van de organisaties via beeldbellen al 
ondersteuning op afstand: mantelzorgers worden bijvoorbeeld ontlast door huiswerk 
begeleiding te geven aan de kinderen in het gezin. Daarnaast zijn er afgelopen week in het 
kader van het programma “Digitaal Verbonden” 1000 laptops gereserveerd voor ouderen en 
minima. Daar waar het gaat om ouderen wordt bij de uitgifte samenwerking gezocht met 
Maatschappelijke organisaties, waaronder de Madi’s, om cliënten te selecteren die hierbij 
gebaat kunnen zijn. De verwachte datum van uitgifte is 8 april. Verder hebben zich de 
afgelopen weken verschillende organisaties en bedrijven gemeld die hun diensten aanbieden 
op het gebied van digitale middelen en de implementatie daarvan.  Momenteel worden de 
mogelijkheden verkend hoe dit aanbod kan worden benut voor ouderen, mantelzorgers en 
andere groepen die hieraan behoefte hebben. 
 
Q: Hoe verloopt de thuiszorg? Heeft college zicht op aantal thans actieve 
thuiszorghulpverleners? Is dit aantal gelijk als voorheen, toegenomen of afgenomen? 
 
A: Algemene beeld is dat er minder wijkverpleging wordt geleverd omdat cliënten afzeggen of 
dat de zorg wordt afgeschaald om besmetting van cliënten en medewerkers te voorkomen en 
om ruimte te creëren voor Coronaroutes. Dit gebeurt in afstemming met de cliënt.  Er zijn geen 
signalen dat dit tot problemen leidt in Amsterdam. 
De thuiszorg bestaat uit verschillende takken van dienst, waarvan hulp bij huishouding 
gefinancierd vanuit de Wmo onder de aansturing van de gemeente. Deze dienst wordt goed 
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geleverd. Het ziekteverzuim is iets hoger dan gewoonlijk maar toch niet hoger dan ongeveer 
10% waardoor het nog steeds mogelijk is alle cliënten die hulp willen ook te helpen. Daarnaast 
wordt telefonisch contact gehouden met cliënten die de hulp hebben afgezegd. Cliënten die 
toch nog zorg nodig blijken te hebben, bijvoorbeeld omdat zij geen boodschappen meer kunnen 
of durven te doen, of hulp nodig hebben om medicatie op te halen, krijgen daar dan ook hulp 
bij. 
 
Q: Wat is de stand van zaken rondom de acute zorgverlening niet Covid-gerelateerd? Geeft dit 
een ander beeld dan voor de corona uitbraak? 
 
A: De niet Covid gerelateerde acute zorg wordt geleverd. Over het anders zijn van het beeld kan 
de gemeente geen uitspraak doen omdat zij niet over deze lijn van zorg gaat. 
 
Q: Wat is de stand van zaken rondom de geplande reguliere zorg? Kan het college een beeld 
schetsen van hoeveel geplande operaties er nog doorgang kunnen vinden?  
 
A: Nee. De planbare reguliere zorg is afgeschaald, maar in hoeverre dat gebeurt, heeft de 
gemeente geen zicht op omdat dit niet de lijn van zorg is waar de gemeente over gaat. 
 
Q: Veel Oost-Aziatische deskundigen bevelen het dragen van mondkapjes aan om de 
verspreiding van COVID-19 enigszins te remmen. Wat is het standpunt van het 
college ten aanzien van het dragen van mondkapjes? 
 
A: De gemeente neemt hierin geen standpunt, maar volgt de lijn van het RIVM. Het standpunt 
van het college is geen technische vraag. 
 
Q: Denken we als gemeente na hoe we de druk voor zorgprofessionals zo goed als mogelijk 
kunnen verlichten de komende periode? Kan de gemeente een verbindende rol spelen bij 
hotels die graag willen helpen en zorgprofessionals voor wie overnachting buitenshuis enorm 
zou helpen, bijvoorbeeld vanwege het samenwonen met iemand in een kwetsbare groep. 
 
A: De SIGRA (samenwerkende instellingen voor de Gezondheidszorg in de Regio Amsterdam) 
voorziet in deze behoefte. Zij hebben een brief naar hun leden gestuurd om te bemiddelen voor 
medewerkers die behoefte hebben aan een overnachting in een hotel of andere voorziening. 
 
Q: Helaas zal naar verwachting het huiselijk geweld toenemen door de maatregelen tegen het 
coronavirus. Een uitweg voor kinderen kan zijn om naar school te gaan waar zij worden 
opgevangen. Is dat op dit moment mogelijk en zo ja: hoe wordt daar dan over 
gecommuniceerd? Kan het college daarnaast aangeven of het aantal meldingen van huiselijk 
geweld is toegenomen? Als er zoals verwacht een toename is, hoe wordt er gehandeld in 
reactie op deze toename? 
 
A: T.a.v de mogelijkheid voor kinderen om naar school of kinderopvang te gaan: Voor 
deze  kwetsbare kinderen is er sinds 16 maart de mogelijkheid om net als ouders in vitale 
beroepen kinderen naar school te laten gaan. Er is een informatiesheet opgesteld met de 
mogelijkheden en daar wordt goed gebruik van gemaakt 
T.a.v. het aantal meldingen huiselijk geweld: Het aantal meldingen bij Veilig Thuis wordt 
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dagelijks gemonitord door OJZ in afstemming met OOV, en dagelijks ingebracht in het corona 
coördinatieteam van OJZ. Tot op heden is er – na twee weken monitoring  - geen sprake van 
een stijging van meldingen bij Veilig Thuis vanuit de politie, andere professionals, of burgers (in 
vergelijking met het gemiddeld aantal meldingen per dag in heel 2019) . Ook het aantal tijdelijk 
huisverboden neemt niet toe.   
T.a.v. reactie op mogelijke toename van meldingen huiselijk geweld:  

 Van belang is om eerst te benadrukken dat de partijen in de beschermingsketen op dit 
moment de reguliere taken zo veel als mogelijk uitvoeren en geen 
capaciteitsproblemen hebben gemeld. Spoedinterventies en beoordeling Tijdelijk 
Huisverbod door Veilig Thuis en spoedonderzoeken door de Raad voor de 
Kinderbescherming zijn gewoon beschikbaar. Rechtbanken zijn open voor de 
behandeling van aanvragen voor ondertoezichtstelling, en het OM en de politie blijven 
voorrang geven aan strafzaken met kwetsbare slachtoffers - waaronder ook huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  

De partijen in de beschermingsketen bereiden momenteel een gezamenlijk spoedteam voor, 
wanneer door de huidige situatie een te groot appèl op de capaciteit van een of meer 
organisaties wordt gedaan. Dit team kan ook een oplossing zijn bij terugloop van inzetbaar 
personeel: de partijen anticiperen hiermee op mogelijke toename van ziekteverzuim en 
verminderde veerkracht van het personeel binnen de organisaties op de langere duur. Een 
tweede scenario, dat nu zeker nog niet aan de orde is, richt zich op het concentreren door Veilig 
Thuis en andere partijen op het reageren op nood / crisissituaties en het tijdelijk verminderen 
van andere taken / diensten.   
 
Q: De dagbesteding is afgeschaald terwijl het vaak moeilijker is voor mensen om mantelzorg te 
verrichten, kan de wethouder een update geven wat deze dynamiek betekent voor in het 
bijzonder ouderen en hulpbehoevenden van Amsterdam? 
 
A: Er zijn voor dagbesteding vier alternatieven in werking gezet die aan elkaar zijn geschakeld 
en achtereenvolgens kunnen worden ingezet: 

- Intensive individuele begeleiding, telefonisch of aan huis; 
- Leveren van activiteiten Aan huis, voor het activeren van cliënt middels online 

verbinding voor begeleiding van taken en handelingen, recreatieve activiteiten, of 
productie activiteiten ( arbeidsmatige dagbesteding; 

- De start van kleinschalige dagbesteding op DB-locaties, onder strenge  toelatingseisen 
en uitvoering. Eisen eisenpakket daartoe is samen met de GGD ontwikkeld.  
Op de kleinschalige dagbesteding wordt toezicht gehouden dor de GGD   
De mogelijkheid om clienten voor wie de voorliggende alternatieven niet voldoen, kan 
een opname in een verpleeghuis volgen, op sociale indicatie. 

De aanbieders van dagbesteding hebben een goed beeld van de huidige situatie van hun 
deelnemers  en hun noden. Met dit pakket worden de noden opgevangen 
 
Q: SingleSuperMom geeft aan dat alleenstaande ouders die corona verdacht zijn nergens 
terecht kunnen met hun (inwonende) kinderen. De ouders zijn te ziek om voor de kinderen te 
zorgen, maar die kunnen nergens heen vanwege de gezondheid van de ouders. Waar kunnen 
deze ouders terecht? 
 
A: Als een alleenstaande ouder te ziek is om voor de kinderen te zorgen en/of naar het 
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ziekenhuis moet, is het mogelijk de kinderen te plaatsen in een opvang setting van Spirit voor 
kinderen met (mogelijk) Corona. De ouders kunnen zich wenden tot het OKT. Deze kan de ouder 
ondersteunen om tijdelijke opvang in de eigen sociale omgeving bij familie of vrienden te 
vinden (zolang kinderen zelf gezond zijn), . Indien dit niet lukt omdat een sociaal netwerk 
ontbreekt wordt er tijdelijke opvang bij één van de gecontracteerde jeugdzorgaanbieders in de 
stad georganiseerd. Deze opvang is in een zo gezinsachtig mogelijke setting, zo kort mogelijk 
en zo lang als nodig.   
 
Q: ouderen met een kind (of kinderen) met een beperking die moeten thuiswerken. (hoe 
kunnen die verder ondersteund worden vanuit de gemeente?); 
 
A:Momenteel wordt veel dagbesteding en behandeling van kwetsbare kinderen op alternatieve 
wijze (vaak digitaal) vormgegeven, en in sommige gevallen valt deze ondersteuning 
(gedeeltelijk) weg. Mocht dit voor de kinderen en/of het gezin tot situaties leiden waarbij echt 
extra ondersteuning nodig is, kan opvang plaatsvinden op school of kinderdagverblijf. Ook 
biedt het OKT ondersteuning bij alle (hulp)vragen en acute situaties bij zorgintensieve kinderen 
en jongeren. 
Onder de streep is niet te voorkomen dat de zorg voor kinderen met een beperking voor een 
deel bij de ouders terecht zal komen; net zoals dat voor alle ouders in niet-vitale beroepen 
geldt. Vragen over mantelzorg kunnen ouders stellen aan de landelijke vereniging van 
mantelzorgers, MantelzorgNL. Bij de MaDI’s zijn mantelzorgconsulenten aanwezig die met 
mantelzorgers meedenken en hen  informeren over professioneel of informeel aanbod. Zij 
kennen de sociale kaart in het stadsdeel en zijn op de hoogte van de actuele mogelijkheden. 
 
Q: huishoudelijke hulp (ons bereiken berichten dat vanwege de kans op besmetting ouderen 
minder zorg ontvangen dan normaal. Klopt dit). 
 
A: In de eerste week van de coronacrisis hebben enkele aanbieders geen zorg geleverd uit 
voorzorg om  besmetting te voorkomen. Als gemeente hebben wij toen verhelderd dat hulp bij 
huishouden tot de vitale beroepen gerekend wordt, en gewezen op de richtlijnen van het RIVM 
die aangeven hoe op een verantwoorde manier om te gaan met risico’s van besmetting. 
Sindsdien krijgen weer alle cliënten die dat willen huishoudelijke hulp. Wel is er een hoger 
aantal afmeldingen dan gewoonlijk van klanten die besmetting vrezen. Een deel hiervan heeft 
zich binnen enkele weken toch ook weer aangemeld: aanbieders houden contact met hen en er 
zijn veel klanten overtuigd geraakt dat zorgverlening in deze situatie wel degelijk op een 
verantwoorde manier mogelijk is 
 
Q: Zicht op/ stavaza eenzaamheid? 
 
A: Een van de onbedoelde gevolgen van corona-maatregelen is  eenzaamheid. Het tegengaan 
van corona-eenzaamheid en corona-vereenzaming  gebeurt veelal door het inzetten van het 
digitale contact – telefoon, WhatsApp, videobellen en samen op afstand een activiteit doen. 
Zorg- en hulpverleners zijn overgegaan tot vooral telefonisch contact omdat ze in veel gevallen 
niet zomaar bij hun cliënten langs kunnen gaan. Het aanbod van telefonische hulpverlening is 
door maatschappelijke dienstverlenende organisaties opgeschroefd. De aanbieders van hulp bij 
huishouden houden contact met klanten die hulp hebben afgezegd en dat levert een bijdrage 
aan eenzaamheidsbestrijding, ook wanneer deze klanten zich in deze periode verder zonder 
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hulp redden. 
Er zijn veel verschillende initiatieven, burennetwerken, lokaal en online platform ontstaan waar 
iemand een hulpvraag kan stellen en Initiatieven gericht op het steunen van eenzame ouderen 
in zoals het initiatief “Coronahulp voor ouderen door studenten” een initiatief van 
SeniorenStudent. “Een bosje bloemen voor ouderen en zorgverleners ” van Serve The City 
Amsterdam en  Ouderen Steunpunt Moskee Al Ihsane in Geuzenveld. 
Vanuit een aantal grote welzijnsorganisaties is het initiatief online platform “Amsterdam voor 
elkaar’ opgericht om in tijden van coronamaatregelen met de bestaande vrijwilligers een 
luisterend oor en praktische hulp te bieden. Het initiatief heeft een hulplijn geopend die op 
grote schaal is gecommuniceerd in de stad. Naast “Voor elkaar in Amsterdam” heeft de 
gemeente het online platform WijAmsterdam gelanceerd. WijAmsterdam is toegankelijk voor 
alle maatschappelijke initiatieven in de stad. 
 
Q: Momenteel is het bijna onmogelijk om je in te schrijven voor een tijdslot om je 
boodschappen te laten bezorgen. Daarbij komt nog dat áls het je lukt, de eerste bezorging pas 
over 2 weken is. Wanneer jij of een huisgenoot ziek bent c.q. is en geen achtervang hebt, hoe 
verwacht het college dat je dan aan je noodzakelijke eerste levensbehoeften komt met deze 
huidige maatregelen? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er geen Amsterdammers hoeven 
te verhongeren als ze ziek zijn en geen achtervang hebben? Bijvoorbeeld alleenstaanden, 
ouderen en (alleenstaande) ouders die zelf ziek zijn en dus niet naar buiten mogen? 
 
A:Op het platform www.wijamsterdam.nl staan verschillende initiatieven om elkaar te helpen 
met boodschappen doen, wanneer het iemand zelf niet lukt. Dit zijn allemaal initiatieven 
binnen Amsterdam. Ook het Rode Kruis kan helpen met boodschappen wanneer iemand het 
zelf niet kan: 070 – 44 55 888 of via www.rodekruis.nl voor meer informatie. Daarnaast is er 
ook https://www.ikzoekeenboodschappenhulp.nl waar men terecht kan met hulpvraag om 
boodschappen te doen.  
 
Q: Wat gaat het college precies doen met de informatie van de WHO om te “testen, 
testen, testen (en in quarantaine plaatsen)”? 
 
A: Het college gaat daar niets zelfstandig mee doen, maar volgt het landelijke testbeleid. 
 
Q: Er is een oproep gedaan voor mensen die ziek zijn geweest en dus mogelijk 
antistoffen tegen corona in hun bloed hebben om hun bloed te doneren. Gaat 
Amsterdam hierin een hulpvaardige rol spelen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
 
A: Dit betreft het onderzoek van Sanquin. Patiënten die deel willen nemen worden in overleg 
met Sanquin doorverwezen naar Sanquin. 
 
Q: In navolging van de redenatie die de GGD uiteenzette over hun inzet en interpretatie van 
onderzoeken die de GGD hanteert inzake de 5G onderzoeken die bekend zijn, ben ik benieuwd 
naar de methode die de GGD hanteert inzake de coronacrisis en COVID19. Op hoeveel en 
welke onderzoeken baseert de GGD haar conclusies en beleid en welke onderzoeken laat zij 
buiten beschouwing of beschouwt zij als minder relevant ten opzichte van andere 
onderzoeken? Wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar onderzoeken hoe de SarsCov2 en 
COVID19 zich zouden kunnen ontwikkelen en/of verspreiden via dieren en hoe (kleine) dieren 

http://www.wijamsterdam.nl/
http://www.rodekruis.nl/
https://www.ikzoekeenboodschappenhulp.nl/
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worden beïnvloed c.q. vatbaar zijn voor het virus? Met name van belang nu bekend is dat het 
virus ook in het riool aanwezig is. 
 
A: De GGD formuleert geen zelfstandig beleid en trekt geen eigenstandige conclusie, maar 
volgt de lijn van het RIVM en KNMVD https://www.knmvd.nl/dossier/corona-covid-19/  
 
Q: Vind GGD bovenstaande vraag relevant voor de volksgezondheid? Wat vindt het college 
zelf? 
 
A: De landelijke deskundigen bekijken of deze vraag relevant is. Indien dit zo is, zal landelijk 
onderzocht worden hoe deze vraag het beste te beantwoorden is. Het college en de GGD 
volgen hierin de landelijke lijn. De mening van het college is geen technische vraag. 
 
Q: Wordt overwogen om sportverenigingen uitstel van huurbetaling voor accomodaties of 
velden te geven?  
 
A: We hebben een brief aan de huurders gestuurd waarin staat dat de facturering van huren 
tot 6 april wordt opgeschort. Is mede in afwachting van de maatregelen waarmee Rijk komt. 
Uitstel kan dan alsnog overwogen worden, maar we hebben in de brief naar de huurders 
absoluut nog geen toezegging gedaan.  
  
Q: Is het mogelijk activiteiten van of namens de gemeente gericht op sportstimulering die nu 
stil komen te liggen, te vervangen door activiteiten die zijn gericht op beweging binnenshuis? 
(m.n. ouderen en jongeren)  
 
A: Dat is mogelijk. Meerdere organisaties hebben al laten weten mee te willen werken aan het 
aanbieden van zulke activiteiten. Zoals Team Sportservice, de grootste contractpartner waar 
het gaat om de Sportstimuleringsactiviteiten, maar ook Topsport Amsterdam en Ajax. Ook de 
Sportraad heeft suggesties gedaan. De activiteiten worden aangeboden via de webpagina 
‘WijAmsterdam’. De gemeente zal op dinsdag 7 april een persbericht uitsturen om dit 
alternatieve aanbod van sportmogelijkheden onder de aandacht van de Amsterdammers te 
brengen.  
  
Q: De gemeente heeft per brief aan huurders van sportaccommodaties bekend gemaakt dat de 
huur over de periode van 13 maart tot 6 april 2020 voorlopig niet wordt gefactureerd. 
Inmiddels is duidelijk dat voor sommige sporten - bijvoorbeeld de amateurvoetbalcompetitie - 
dit seizoen niet meer zal worden gespeeld. Bovendien gebieden de maatregelen van de 
rijksoverheid de sportverenigingen ook na 6 april gesloten te blijven. Wanneer en hoe wordt 
duidelijk wat er met de huur van sportaccommodaties gebeurt na 6 april? 
 
A: De gemeente zal de huurders berichten dat de gemeente de huren wel zal factureren. 
Wanneer huurders niet betalen, zal de gemeente geen aanmaningen sturen en geen 
incassotrajecten starten. Deze lijn wordt ook gevolgd naar de kunst- en cultuurinstellingen. Ook 
zal de gemeente deze week een checklist sturen aan sportorganisaties om zo inzicht te krijgen 
in de gevolgen van deze crisis voor de organisaties. Het uitgangspunt van de gemeente is dat 
sportorganisaties niet zullen omvallen door deze crisis.  

  

https://www.knmvd.nl/dossier/corona-covid-19/
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Q: Worden de tariefsverhoging voor sportaccommodaties opgeschort? 

A: Nee, dat wordt nu niet overwogen.  
 

Veiligheid en Handhaving 
 
Q: Er is een toename te zien van het aantal cybersecurity incidenten bij bijvoorbeeld 
ziekenhuizen. Denk aan Ransomware aanvallen zoals bij de universiteit Maastricht. Het 
Belgische nationale cybersecurity centrum waarschuwde daar gister expliciet voor.  

 Is bekent of dit ook speelt bij Amsterdamse ziekenhuizen? 
 
A: In brede zin zien we een  forse toename van digitale aanvallen. In deze tijden wordt er helaas 
ook ingespeeld op de corona crisis doordat bijvoorbeeld zorginstellingen en zorgaanbieders 
aangevallen worden met specifiek corona-gerelateerde phishingmails, maar ook via de 
verspreiding van spam en ransomware. Echter op Amsterdams niveau zijn er geen aangiftes en 
of meldingen bekend van cyberschade. Vanuit de politie (eenheid amsterdam) alsmede het OM 
(cyberofficier) is er geen verhoogde dreiging op zorginstellingen in Amsterdam vastgesteld. Het 
is wel voorstelbaar, maar nog niet gesignaleerd. 
 
Q: In hoeverre houden Amsterdammers zich aan de genomen maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan? Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld voor schending van de 
noodverordening? Ons bereiken veel signalen van groepsvorming op straten en pleinen; in 
hoeverre wordt daarop gehandhaafd? 
 
A: In algemene zin houden de Amsterdammers zich aan de genomen maatregelen. Op dit 
moment (6 april) zijn er door politie 61 boetes uitgedeeld in de regio. Vanaf de 
noodverordening van kracht is tot 6 april 2020 zijn er drie boetes uitgeschreven door 
handhavers van THOR. Deze boetes zijn uitgeschreven in Nieuw-west, Zuidoost en Zuid. 
Daarnaast zijn er 180 waarschuwingen uitgedeeld, omdat handhavers niet direct overgingen 
tot het uitschrijven van een boete. Handhavers deelden in eerste instantie een waarschuwing 
uit. Er werd verbaliserend opgetreden als hier geen gehoor aan werd gegeven. In ernstige 
gevallen of bij zware overtredingen werd direct een boete uitgeschreven. Er zijn twee boetes 
uitgeschreven voor overtreding van artikel 2.5 van de noodverordening ‘Verboden gebieden en 
locaties’. 
Door VTH zijn aan ondernemers die de regels overtreden nog geen boetes uitgedeeld. 
In het Regionaal Actiecentrum Drukke plekken worden drukke plekken in de stad gemonitord. 
Er zijn meer jeugd en jongeren op straat. Vanuit het RAC wordt hier, waar nodig, extra op 
ingezet door SAOA, THOR en politie.  
 
Q: Er zijn cameras op enkele hotspots opgehangen, hoe worden die gemonitord en wordt er 
zonodig opgetreden nav de beelden?  
 
A: Er zijn op dit moment drie mobiele camera’s geplaatst op drukke plekken: Henrick de 
Keijzerplein, Oetgensestraat en Piet Mondriaanplein. De camerabeelden worden uitgekeken 
door CCTV en indien nodig wordt er vanuit het RAC opgetreden. 
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Q: Is het mogelijk voor de burgemeester om ook religieuze samenkomsten van minder dan 
dertig personen te verbieden? Zoja, gaat dit gebeuren en wanneer? 
 
A: Amsterdam huisvest meerdere moskeeën, synagogen en kerken. Veruit de meeste 
gebedshuizen hebben tijdelijk hun deuren gesloten. De religieuze samenkomsten die wel 
doorgang vinden zijn op één hand te tellen en hierbij zijn recentelijk geen overtredingen meer 
geconstateerd.  
 
Indien er signalen zijn dat religieuze bijeenkomsten (waaronder bruiloften) plaatsvinden van 
minder dan 30 personen waarbij de veilige afstand wordt nageleefd, wordt de organisatie (zo 
mogelijk via de bondgenoten) alsnog gewezen op het dringend advies van de Boeddhistische 
Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en 
de Hindoeraad en wijzen we de organisatie ook op de gezondheidsrisico’s en de 
verantwoordelijkheid van de organisatie voor de gezondheid van de deelnemers en hun 
omgeving. Bovendien zal dan toezicht worden gehandhaafd op deze locaties. 
 
Q: Hoeveel boetes zijn er tot nu toe uitgeschreven per overtreding?  
 
A: Zie antwoord “Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld voor schending van de noodverordening?”. 
 
Q: Zijn er (naast de 3 plekken waar cameratoezicht is) nieuwe hotspots aan te wijzen? Welke 
bescherming hebben handhavers en politie tegen spugende of hoestende mensen? 
 
A: In het RAC drukke plekken worden drukke plekken in de stad gesignaleerd en wordt 
doorlopend gemonitord hoe druk het is op de hotspots. Op basis van deze monitoring en 
bredere monitoring in de stad wordt besloten welke hotspots moeten worden toegevoegd en 
welke hotspots rustiger zijn geworden.   
Voor wat betreft de bescherming van de handhavers van THOR volgen we de richtlijnen van het 
RIVM. Dat betekent dat de medewerkers op grond van de werkinstructie minimaal 1,5 meter 
afstand houden en beschikken over desinfecterende middelen en handschoenen. Wanneer de 
situatie daartoe aanleiding geeft wordt er een melding gedaan en de politie ingeschakeld. De 
veiligheid van werken staat voor THOR absoluut voorop. De situatie op straat wordt continue 
gemonitord. Werkinstructies worden hier steeds op aangepast. Indien de situatie op straat 
daartoe aanleiding zal geven wordt het aanpassen van de beschermingsmiddelen zeker in 
overweging genomen. 
 
Q: Op 1 april zou er zijn besloten 100 extra slaapplaatsen te creëren voor dak- en thuislozen in 
een sporthal, waarvan de locatie nog niet bekend is gemaakt. Gaat er overdag worden 
gehandhaafd op eventuele groepsvorming van deze personen op straat? Zo ja, hoe? 
 
A: groepsvorming van 3 of meer personen in de openbare ruimte is niet toegestaan. Hierop 
wordt gehandhaafd door politie en THOR. Er wordt samen opgetrokken met de GGD, zodat 
waar nodig ook hulp kan worden aangeboden. Zoals bij alle gevallen van groepsvorming wordt 
in eerste instantie gewaarschuwd door staande te houden, vervolgens wordt er geverbaliseerd 
en tot slot, als dit geen ander gedrag laat zien bij de verdachte, wordt overgegaan tot 
aanhouden. Zo nodig wordt de politie ingeschakeld. 
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Q: Wat is het beeld van de politie en GGD over verwarde personen die zich in de openbare 
ruimte begeven? Hebben de politie en de GGD voldoende middelen om hen aan te spreken, te 
corrigeren en/of op te vangen? 
 
A: In het RAC Drukke plekken nemen zowel politie en THOR als GGD en Veldwerk deel. Signalen 
over kwetsbare mensen (waaronder daklozen en verslaafden) worden in het RAC gedeeld en 
waar nodig wordt extra inzet gepleegd door de betrokken partijen. 
 
Q: ons bereiken veel berichten en klachten over toegenomen aanwezigheid en overlast van 
afval op straat in bepaalde wijken. Het college schreef al over een soortgelijk beeld, maar dat 
er in andere wijken juist minder afvaloverlast is. In hoeverre is het, in deze omstandigheden, 
mogelijk de focus op korte termijn te verleggen naar handhaven en tegengaan van overlast bij 
afval van bewoners? 
 
A: Onder de huidige omstandigheden is er nauwelijks ruimte om te handhaven op afval. 
Bestuurlijk is vastgesteld dat in de huidige situatie het bestrijden van de corona crisis voorop 
staat. Als er tijd over is voor reguliere taken dan voert THOR deze uit. 
 
Q: Hoeveel boetes hebben onze handhavers en de politie sinds de lockdown opgelegd? 
Om welke boetes gaat het? Kan er een overzicht per buurt gegeven worden? Is het 
college bereid om coulant om te gaan met de inning van deze ‘coronaboetes’, omdat 
een aanzienlijk deel van onze burgers verminderde inkomsten heeft minimaal totdat 
de lockdown beëindigd wordt? 
 
A: Zie antwoord “Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld voor schending van de noodverordening?”. 
Vraag over coulance geen technische vraag. 
 
Q: Er bereiken ons signalen dat burgers het noodnummer 112 
gebruiken om meer algemene vragen te stellen over COVID-19 en niet zozeer om een 
noodsituatie te melden. Welke rol kan de gemeente spelen om 112 te ontlasten door onze 
burgers te voorzien van antwoorden op de veelgestelde vragen? 
 
A: Antwoord volgt 
 
Q: Sommige moskeeën staan officieel geregistreerd als een stichting. Een aantal van 
hen beschikken over versterkte speakers waarmee ze oproepen tot het gebed (via 
minaretten). Deze zouden mogelijkerwijs gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld 
mensen op te roepen om thuis te blijven. Is het college bereid te onderzoeken of in 
samenwerking met deze stichtingen burgers beter geïnformeerd kunnen worden over 
de nieuwe maatregelen? 
 
A: Het is niet bekend hoeveel moskeeën daadwerkelijk over geluidsapparatuur beschikken, 
maar er zijn goede contacten met de (meeste) moskeeen dus we kunnen dit nagaan. De vraag 
is of het wenselijk en nog nodig is. Afgelopen vrijdag 3 april heeft voor het eerst een aantal 
moskeeën een versterkte gebedsoproep laten klinken. Bij sommige moskeeën kwam 
onverwacht een aantal belangstellenden kijken naar de gebedsoproep. Dit was een ongewenst 
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effect en de betreffende moskeeën zullen maatregelen nemen om te voorkomen dat dit een 
volgende keer opnieuw gebeurt. Naast menselijk toezicht zullen zij mogelijk daarbij ook de 
geluidsinstallatie gebruiken om dit te bewerkstelligen. 
 
Q: Welke werkinstructie heeft handhaving als zij zieke mensen op straat zien om 
boodschappen te doen? Kan het college een tijdelijk meldpunt optuigen waarin de 
behoeften hierin kunnen worden geïnventariseerd en eventueel gekoppeld met 
aanbieders zoals bijvoorbeeld taxi’s die dan voor hen de boodschappen kunnen 
doen en bezorgen? Culturele sensitiviteit is dan ook handig om rekening mee te 
houden ivm dieet- en eetgewoonten; zowel medisch als cultureel. 
 
A: THOR handhaaft op grond van de noodverordening. Er is geen instructie voor het signaleren 
van zieke mensen op straat, omdat dit geen taak van THOR is. Overig geen technische vraag. 
 
FYSIEK 
 
Bouwen en Wonen, RO Grondzaken 
 
Q: Vertraging bouwproductie: hoewel er doorgebouwd wordt en bouwbedrijven de 
noodzakelijke maatregelen nemen, is nu al vertraging zichtbaar in bouwend Amsterdam.  

 Is er op dit moment sprake van een vertraging in bouwend Nederland? 
 Is bekend welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe worden deze 

gemitigeerd?  
 In het geval van vertraging, met welke vertraging moeten we rekening gaan houden?  

 
A: Het is waarschijnlijk dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de nieuwbouw. Zo geven 
bouwpartijen aan dat personeel uit bijvoorbeeld Midden-Europese landen teruggekeerd is naar 
huis. Het college staat in nauw overleg met bouwbedrijven en ontwikkelaars over hoe om te 
gaan met de nieuwe situatie, en hoe ervoor te zorgen dat de bouw zo min mogelijk vertraagd 
wordt. Gezien de onzekerheid van de huidige situatie laat een eventuele vertraging zich lastig 
kwantificeren. 
 
Q: Aangezien de kans groot is dat de inkomsten voor Airbnb flink gaan tegenvallen door het 
stilgevallen toerisme. In hoeverre kan Amsterdam nog rekenen op de eerder geinde 
toeristenbelasting door Airbnb?  

 
A: Airbnb geeft aan dat er een forse daling is van het aantal boekingen als gevolg van de 
coronacrisis.  

 
Q: Is er bekend of er een terugloop is in het Airbnb aanbod door het stilvallen van het 
toerisme? 
 
A: Over individuele belastingplichtigen worden op grond van de fiscale geheimhoudingsplicht 
geen uitspraken gedaan. In algemene zin geldt voor de toeristenbelasting dat 
belastingplichtigen over 2019 de voorlopige aanslag al hebben betaald. Eventuele verschillen 
tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag worden verrekend bij de definitieve 
aanslag toeristenbelasting 2019, die later dit (voor)jaar volgt. De voorlopige aanslagen 
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toeristenbelasting 2020 zijn op 29 februari 2020 opgelegd. Deze voorlopige aanslag dient voor 
31 december 2020 voldaan te zijn. Ondernemers kunnen verzoeken om een verlaging van de 
voorlopige aanslag om te corrigeren voor de effecten van de corona-uitbraak. De definitieve 
aanslag toeristenbelasting over 2020 wordt medio 2021 opgelegd. Op dat moment worden de 
voorlopige aanslagen 2020 weer verrekend met de definitieve aanslag (die per 
belastingplichtige afhankelijk is van het feitelijke aantal verblijfsbezoekers, de duur van het 
verblijf en de kamerprijzen over 2020). 
 
Q: Hoe gaan we binnen Amsterdam om met bouw- en woningtoezicht op lopende 
bouwprojecten? Is er voldoende capaciteit om lopende aanvragen te blijven beoordelen en 
verlenen?  Op welke manier kunnen we de voortgang van de bouw op een veilige manier 
mogelijk maken? 
 
A: Het VTH-domein Bouw & Gebruik van de stadsdelen en de OD NZKG spannen zich in om de 
wettelijke taken te continueren, de bouwactiviteit in de stad waar mogelijk op gang te houden 
en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in Amsterdam te waarborgen. Hieronder wordt 
aangegeven op welke wijze de stadsdelen en OD NZKG bijdragen aan een veilige voortgang van 
de bouw in Amsterdam: 
 
Toezicht door stadsdelen: 
Door de corona-maatregelen ontstaat een dilemma voor het toezicht bouw & gebruik van de 
stadsdelen. Het inspecteren van bouwplaatsen en panden vindt in de regel op locatie plaats. 
Administratieve taken (uitwerken rapporten, invullen systeem, etc.) kunnen thuis uitgevoerd 
worden. De corona-maatregelen leiden ertoe dat er andere invulling wordt gegeven aan het 
uitvoeren van de inspecties. Toezicht wordt risicogericht uitgevoerd met de volgende 
uitgangspunten: 

1. Toezicht wordt uitgevoerd op plaatsen en momenten waar (onherstelbare) risico’s voor 
de veiligheid van gebouwen het meest aan de orde zijn. 

2. Risico’s voor medewerkers, bewoners, ondernemers en de maatschappij worden zoveel 
mogelijk uit de weggegaan: 

a)   inspecties op bouwplaatsen worden (onder strikte voorwaarden) zoveel als mogelijk 
uitgevoerd. 
b)   Inspecties van panden waar wordt gewoond of waar kwetsbare personen verblijven, en 
van gebouwdelen van niet-woningen die in gebruik zijn, wordt niet op locatie uitgevoerd. Voor 
deze gevallen zijn alternatieve wijzen van toezicht in kaart gebracht: toezicht op afstand 
(systeem- of administratief toezicht), surveilleren in een auto (opsporen illegale bouw, 
uitvoeren BAG-controles, etc.), etc.  
 
De bovenstaande uitgangspunten worden op dit moment vertaald naar werkinstructies voor de 
medewerkers. In alle gevallen worden de RIVM-maatregelen in acht genomen. 
 
Toezicht door OD NZKG: 
Ook het bouwtoezicht door de OD NZKG kan grotendeels worden voortgezet volgens de 
bestaande risicogerichte werkwijze. Bij de bouwprojecten waarop door de OD NZKG wordt 
toezicht gehouden, is geen sprake van temporisering vanwege de omvang van de bouwwerken. 
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Er wordt door deze bouwers veelal extra capaciteit ingezet.  
 
Controles worden uitgevoerd wanneer de risico’s dit toestaan en met inachtneming van de 
RIVM-maatregelen. De inspecties op bouwterreinen vinden namelijk vaak plaats zonder 
begeleiding en op afstand van andere bouwvakkers. Overleg wordt waar mogelijk virtueel 
uitgevoerd. Voorbereiding en administratie van het bouwtoezicht vindt vanuit huis plaats.  
Voor de milieutaken wordt gebiedstoezicht ingezet. In herkenbare OD auto’s wordt 
rondgereden om illegale activiteiten op te sporen. Zo worden ook eventuele illegale 
bouwactiviteiten opgespoord. 
 
Vergunningverlening: 
Ondanks de coronacrisis lijkt er nog geen daling in het aantal nieuwe vergunningaanvragen 
bouw & gebruik te zijn. Daarnaast ligt er de bestaande werkvoorraad voor het behandelen van 
vergunningaanvragen. De medewerkers Vergunningen van de afdelingen VTH van de 
stadsdelen en van de OD NZKG werken voornamelijk thuis. Capaciteitstekort lijkt op dit 
moment nog niet aan de orde. Dit wordt wekelijks gemonitord. 
 
Het doorlopen van het vergunningenproces kan door het thuiswerken meer tijd kosten dan op 
kantoor. De thuiswerkfaciliteiten zijn niet altijd optimaal (bijv. lezen grote bouwtekeningen), 
medewerkers hebben kinderen thuis of hebben een andere zorgtaak. De fatale termijnen van 
aanvragen worden continue gemonitord. Waar nodig wordt de beslistermijn (eenmalig) met 
zes weken verlengd. Vergunningverleners zetten zich in om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Q: klopt het dat de RIVM-richtlijnen op bouwplaatsen niet altijd worden nageleefd? Hoe gaat 
de gemeente hier mee om? 
 
A: Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken 
vastgesteld. Dit protocol richt zich op de bouw- en technieksector en aanverwante activiteiten. 
Het protocol biedt een handreiking voor hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, 
binnen en buiten huis. 
 
De bekende RIVM-maatregelen gelden ook voor mensen die werken in de bouw- en 
technieksector. Dus: zij moeten zo veel mogelijk zelfstandig naar de werklocatie komen en 1,5 
meter afstand houden, ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Wanneer 1,5 meter afstand 
praktisch onhaalbaar is, moeten zij in vaste kleine teams en op vaste locaties werken. Voor 
werkzaamheden in woningen is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere 
ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand 
wordt gehouden. 
 
In alle gevallen geldt dat de aannemer zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid. In het 
protocol is vastgelegd dat een aannemer een corona-verantwoordelijke aanwijst op de 
werklocatie. Deze werknemer ziet toe op naleving van het protocol, kent de coronaregels en 
spreekt – indien nodig – personen op de werklocatie aan op overtreding van de regels. 
 
Wanneer een toezichthouder bouw constateert dat bouwend personeel zich niet houdt aan de 
RIVM-maatregelen, dan kan hij/zij  de aannemer informeren over de regels. De gemeente kan 
hier verder niet handhavend optreden. Als de regels moedwillig worden genegeerd dan kan de 
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gemeente de politie of de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid inschakelen. Zelf houden 
toezichthouders bouw in alle gevallen minimaal 1,5 meter afstand. 
 
Q: Lopen de ontwikkelingen in Haven-Stad (en de verschillende producten in plaberum) geen 
vertraging op of kan alles volgens planning worden aangeleverd voor besluitvorming? 
 
A: Vanuit de kant van de gemeente loopt de planvorming door. De huidige situatie vraagt 
daarin wel wat creativiteit in werkwijze. Met name op het gebied van participatie en inspraak. 
Projecten zoeken hierin pragmatische oplossingen, rekening houdend met wat wettelijk 
verplicht is. 
 
Specifiek: 
Het toetsingskader Noorder IJplas 17 maart is vrijgegeven door het college voor inspraak (de 
Commissie RO ontvangt de stukken tkn). De opgave is hier om een digitaal alternatief te vinden 
voor de informatieavond die gepland stond voor april. De verwachting blijft dat het definitieve 
toetsingskader in Q3 gereed is voor besluitvorming door de Raad.  
 
Het Integrale raamwerk openbare ruimte Haven-Stad zal naar verwachting wel enige 
vertraging op lopen. De oorzaak hiervoor is dat het opstellen van dit raamwerk veel overleg 
vraagt aan de hand van kaartmateriaal. Dit is lastig digitaal, vanuit een thuiswerksituatie te 
organiseren. De planning om het raamwerk voor de zomer vrij te geven voor inspraak zal 
daardoor naar het nu lijkt niet worden gehaald. Dit zal Q3 worden. Dit heeft geen directe 
gevolgen voor de planning van woningbouwprojecten.  
 
Het verder uitwerken van de versnellingsopgave voor Haven-Stad zal, zoals het nu lijkt, geen 
substantiële vertraging kennen. De planning blijft dat eind Q2 een verder uitgewerkte 
versnellingsaanpak kan worden voorgelegd aan het college.  
 
Naast deze drie producten wordt er in de komende periode doorgewerkt aan de Monitoring en 
Voortgangsrapportage Haven-Stad en aan planvorming voor mobiliteit, maatschappelijke 
voorzieningen en duurzaamheid. Deze laatste drie producten zullen gelijktijdig met het 
Integrale kader openbare ruimte in de besluitvorming worden gebracht. 
 
Q: Zijn er mogelijkheden om aannemers te vragen rekening te houden met thuiswerkers? En 
hen in ieder geval helder te laten communiceren met thuiswerkende omwonenden over hun 
werkzaamheden die overlast geven? 
 
A: Vooralsnog is er geen aanleiding om actieve communicatie vanuit de aannemers te vragen. 
Wanneer een omwonende bouwoverlast ervaart, kan daarvoor een melding worden ingediend. 
Deze worden zoveel als mogelijk volgens de bestaande procedure afgehandeld. Het oppakken 
van incidenten en calamiteiten is daarnaast één van de kritische bedrijfsprocessen van het VTH 
Bouw & Gebruik domein tijdens deze Coronacrisis. Dit betekent dat er continue capaciteit is 
geborgd om te reageren op ernstige overlastmeldingen. 
 
Toezichthouders van de stadsdelen en de OD NZKG kunnen eisen dat – in geval van overlast- 
maatregelen worden getroffen indien nodig. Dit is afhankelijk van de ernst van de overlast en 
het feit of er ook daadwerkelijk een voorschrift is overtreden door de aannemer. Actief 
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communiceren naar de omgeving kan één van die maatregelen zijn. 

Q: De gemeente stuurt geen betalingsherinneringen of aanmaningen en start geen incasso als 
het gaat om de huren van gemeentelijk vastgoed. Wordt er wel van de huurders verwacht dat zij 
de opgelopen huurachterstand achteraf terugbetalen? 
 
A: Ja. Huurders blijven wel verplicht om de huur te betalen. Indien zij de huur geheel of 
gedeeltelijk niet betalen ontstaat er een huurschuld. Hier wordt vooralsnog geen herinnering of 
aanmaning voor verstuurd maar de betalingsverplichting blijft staan. 
 
Q: In een brief geeft het college aan: “Ten aanzien van huren van gemeentelijk vastgoed 
hebben wij besloten geen betalingsherinneringen of aanmaningen te sturen of incasso te 
starten.”. Houdt dit in dat vanaf nu huurders niet worden gevraagd om de huur te voldoen? 
Voor hoe lang geldt deze maatregelen minimaal? 
 
A: Nee. Er worden nog steeds huurnota’s verstuurd, er worden alleen geen aanmaningen 
gestuurd. Dit laatste gebeurt tot nader order niet. 
 
Q: Hoe ontwikkeld de plancapaciteit zich in de huidige COVID19 crisis? Wat is de prognose 
voor de langere termijn? 
 
A: De gemeente kent plannen in uitvoering, plannen in voorbereiding en strategische ruimte. 
De planvoorraad wordt gemonitord en daarover wordt gerapporteerd in de 
voortgangsrapportages over het woningbouwplan. De gemeente gaat door met de plannen in 
voorbereiding. De komende tijd moet worden bezien of en in welke mate corona plannen in 
uitvoering gaan vertragen. 
 
Loden leidingen 
 
Q: Ymere kondigde al vrij snel na het uitbreken van de Coronacrisis aan dat dit tot enorme 
vertragingen gaat leiden in het vervangen van de loden leidingen. Nu mensen thuis moeten 
blijven en een winkelbezoek geen pretje is en er daarmee amper alternatieven zijn. 

 Is bekend hoeveel vertraging Ymere inmiddels heeft? 
 Wat wordt er aan gedaan die vertraging in te lopen?  
 In het Parool hebben we deze week kunnen lezen dat filters mogelijk een oplossing 

bieden. Wordt er op dit moment aan andere tijdelijke maatregelen gewerkt, zo ja 
welke? 
 

A: Vanwege het coronavirus loopt het opsporen en vervangen van de loden waterleidingen 
door de corporaties een nog onbekende vertraging op. Ook bij Ymere in de Tuindorpen in 
Amsterdam-Noord. Ymere heeft bewoners hiervan op de hoogte gesteld in nieuwsbrief 6 (27 
maart 2020). 
 
Ymere geeft aan dat zij hun uiterste best doen om toch zo veel mogelijk werkzaamheden door 
te laten gaan, maar kunnen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 
niet alle werkzaamheden voor het vervangen van loden waterleidingen uitvoeren. Veiligheid 
van bewoners en medewerkers staat daarbij voorop. Ymere neemt maatregelen om tijdens de 

https://cutt.ly/StR9RnG


 

 

 Gemeente Amsterdam Datum 7 april 2020 

  Kenmerk  

  Pagina 18 van 46 

werkzaamheden géén contact met bewoners te hebben en dat uiteindelijk bewoners het 
laatste woord hebben of zij onder de gegeven zeer bijzondere omstandigheden 
werkzaamheden in de woning toestaan of niet.  
 
Ymere realiseert zich goed dat de beperkende maatregelen van de overheid extra vervelend zijn 
voor al die bewoners die vanwege de situatie in hun woning kraanwater niet kunnen drinken. 
Daarom heeft Ymere onlangs extra tappunten gerealiseerd. Voor nieuwe tappunten is 
overeenstemming met de bewoners nodig, omdat het niet meer bij lege woningen kan maar 
alleen bij bewoonde woningen. Daarnaast onderzoekt Ymere de effectiviteit van een filter dat 
looddeeltjes uit kraanwater zou kunnen filteren.  
 
Q: Hebben B&B-eigenaren recht op de TOGS en zo ja, aan welke voorwaarden dienen zij dan te 
voldoen? 
 
A: Er zijn diverse maatregelen ter ondersteuning van ZZP- ers. B&B eigenaren kunnen 
aanspraak maken op een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Om 
in aanmerking te komen voor een Tozo moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Belangrijke voorwaarden zijn de inschrijving KvK en de uren norm. Die uren norm is te 
controleren, indien de B&B houder recht heeft op ‘zelfstandige aftrek’ dan voldoen ze aan de 
norm.  
 
Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-
vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo  
 
Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?     
Neem contact op met het KVK-coronaloket: Kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, 
bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (openingstijden van 8.30 tot 
17.00 uur). 
 
De tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOG) is niet van toepassing op B&B 
houders. Deze regeling heeft betrekking op ondernemingen die zijn gevestigd buiten de 
woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar 
de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs  
 
Q: Wordt overwogen om canonbetalingen voor panden van de gemeente uit te stellen? 
 
A: Panden van de gemeente staan in alle gevallen op grond in eigendom van de gemeente. 
Uitgifte van grond door de eigenaar Amsterdam aan de eigenaar Amsterdam is een niet 
bestaand rechtsfiguur. 
 
Mobiliteit 
 
Q: Op de IJ ponten wordt onvoldoende afstand gehouden, vanwege drukte schijnt dit erg lastig 
te zijn. Een van de oorzaken van de drukte is dat het GVB minder ponten inzet dan regulier. 

 Wordt er onderzocht of deze situatie verbeterd kan worden?  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
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 Kunnen er meer ponten worden ingezet?  
 En als dat niet kan wordt er dan nagedacht of er beperkingen worden gesteld aan het 

aantal mensen dat mee kan varen? 
 
A: Zowel GVB als V&OR herkennen het geschetste beeld betreffende de drukte niet. De 
gemeente monitort continu (met telcamera’s) de passagiersaantallen op de verbindingen 
achter CS (dat zijn de drukste) en komen in de spits op een afname van 60 tot 70%. Daarnaast 
krijgen we vergelijkbare signalen van de schippers. Deze week waren er op het drukste moment 
circa 60 passagiers op het drukste veer op de Buiksloterwegverbinding. Op een type 60 veer 
(nuttig dek-oppervlak 288 m2) kunnen de mensen dan circa 2,20 m afstand houden. Het lijkt 
veeleer een zaak van bewustwording. Ergo, geen reden om meer schepen in te zetten.  
 
De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal, zodra daar aanleiding toe is en de 
mogelijkheid er op dat moment toe is, in overleg met GVB benodigde capaciteit toevoegen. Een 
maximum aantal passagiers toelaten per schip is op dit moment niet aan de orde en zal, als het 
wel nodig is, in praktische zin moeilijk te verwezenlijken zijn. 
 
Q: Signalen van OV-medewerkers over toenemende agressie en mensen die denken zwart te 
kunnen meerijden. Het is niet duidelijk welke concrete maatregelen de VRA samen met de 
vervoerders gaat nemen. 

 Welke maatregelen worden getroffen om de OV medewerkers te beschermen en 
zwartrijden tegen te gaan? 

 Zijn er al reizigers aangehouden na wangedrag?  
 Op welke manier kunnen de bestuurders snel hulp inschakelen en is de capaciteit van 

OV Zorg nog voldoende op orde? 
 
A: Op dit moment is de capaciteit van de medewerkers om kaartcontrole uit te voeren een 
issue. Thans wordt de oplossing gezocht door een verhoogde inzet van het Team OV. Zij 
brengen alle ‘hotspots’ in beeld zodat zij daar met elkaar preventief op kunnen inzetten. 
 
In de periode 16 maart tot en met 25 maart is er sprake geweest van 3x verbale 
agressie/intimidatie/bedreiging en 3x spugen. Verder was er nog 5x sprake van een lastige 
reiziger. Alle incidenten vonden plaats in de bus. Er is twee keer beelden gelicht in verband met 
deze incidenten - in dat geval wordt er ook meteen aangifte gedaan. Beide keren is de 
verdachte door het afzetlint gelopen. Het is ons niet bekend of er al aanhoudingen zijn verricht. 
De ervaring leert dat hier ook tijd overheen kan gaan. 
 
Bestuurders kunnen incidenten meteen melden bij de verkeersleiding. Afhankelijk van de ernst 
van het incident stuurt de verkeersleiding er direct een auto met OV zorgmedewerkers heen. De 
capaciteit van OV Zorg is nog voldoende. 
 
Q: In hoeverre wordt de taxibranche door de gemeente en TTO's ondersteund om 
maatregelen voor fysieke afscheidingen en andere preventieve maatregelen mogelijk te 
maken?  
 
A: In de brief Aanpak Coronavirus van de Veiligheidsregio Amsterdam van 24 maart staat onder 
andere als maatregel dat “winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen 
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te nemen om er voor te zorgen dat mensen afstand houden”.  
Het taxivervoer is evenals het openbaar vervoer geregeld in de Wet personenvervoer 2000.  
 
Het ministerie van I&W heeft een landelijke richtlijn voor taxivervoer opgesteld. Deze is 
inmiddels breed verspreid in de Amsterdamse taxibranche. Belangrijk onderdeel hiervan is het 
mogelijk maken van taxivervoer mits er een fysieke afscheiding is tussen chauffeur en 
passagier(s). 
 
Ondertussen heeft het Taxiteam nu wekelijks contact met alle TTO’s en Uber en Viavan. Twee 
taxibedrijven, Taxi Electric en Uber, hebben al eerder bekend gemaakt dat hun taxivoertuigen 
met afscheidingen tussen chauffeur en passagier zullen gaan rijden. In de praktijk lijkt hier ook 
door andere chauffeurs goed gevolg aan geven te worden. 
  
Q; Zijn er maatregelen van de gemeente of via de gemeente om de taxibranche financieel te 
ondersteunen?  
 
A: Nee, er zijn geen maatregelen van of via de gemeente om specifiek de taxibranche financieel 
te steunen. 
  
Q: Doordat er minder treinen rijden hebben Prorail en Strukton de kans gegrepen om 
vervroegd groot onderhoud uit te voeren. Wellicht is het mogelijk om bouwwerkzaamheden 
op plekken die nu minder veel druk gebruikt worden en dus beter bereikbaar zijn nu uit te 
voeren, ook als dat andere werkzaamheden waar dat minder geldt vervangt. Is hiertoe een 
schouw verricht? Zijn er projecten die naar voren gehaald (kunnen) worden of sneller 
uitgevoerd worden door de huidige rust op straat? Bijvoorbeeld projecten ten aanzien van 
groot onderhoud aan bruggen, kades en bruggen, onderhoud OV-infrastructuur, S&C etc.? 
 
A: Doordat er minder mensen op straat zijn, kunnen werkzaamheden eenvoudiger worden 
uitgevoerd met betrekking tot omgevingsmaatregelen. Er wordt momenteel gekeken welke 
projecten versneld zouden kunnen worden. Er wordt daarbij uitgegaan van projecten die al in 
uitvoering zijn, of relatief eenvoudig uit te voeren werkzaamheden. Projectvoorbereiding heeft 
een bepaalde doorlooptijd, complexere projecten kunnen daarom niet zomaar naar voren 
gehaald worden. Omdat onduidelijk is hoelang de Coronamaatregelen van kracht zijn, moet de 
uitvoeringstijd van de werkzaamheden beperkt zijn, zodat in de planning geanticipeerd kan 
worden op wijzigingen in de maatregelen. Materiaal leveranties en de beschikbaarheid van 
personeel zijn mogelijk wel beperkende factoren.  
 
Het gaat om een relatief groot aantal projecten dat wordt bekeken, waaronder 
verleddingsprojecten op hoofdroutes. Ook wordt het project Entree / Damrak kort en hevig 
opgepakt in plaats van gefaseerd. De huidige verkeersituatie wordt beoordeeld en vervolgens 
welke mogelijkheden tot een andere aanpak dit biedt. 
  
Q: Welke maatregelen worden er genomen om medewerkers in het openbaar vervoer te 
beschermen tegen besmetting? Worden bussen/trams extra vaak schoongemaakt?  
 
A: De volgende maatregelen zijn genomen om de medewerkers te beschermen tegen 
besmetting:  
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 Bij bus kan niet bij de bestuurder worden ingestapt en er kunnen geen kaarten worden 
gekocht bij de bestuurder.  

 De bestuurderscabine is met linten afgezet zodat passagiers niet te dicht bij de 
bestuurder kunnen komen; 

 Ook bij tram kan niet worden ingestapt bij de bestuurder en is de cabine met linten 
afgezet; 

 Alle servicebalies van de trams zijn uitgerust met folie, waardoor de conducteurs achter 
folie zitten; 

 
Verder zijn de volgende schoonmaakmaatregelen genomen: 
 
Bus: 
Naast de dagelijkse reiniging van het voertuig, worden nu ook de volgende elementen 
gedesinfecteerd: 
- Contactpunten cabine (bijv. stuurwiel, betaalscreen) 
- Contactpunten reizigersruimte (bijv. deurknoppen, stangen) 
 
In de eindpuntgebouwen/huisjes zijn bij alle keukenblokken en toiletten instructies opgehangen 
wat de hygiëne voorschriften zijn. Voor het handen wassen zijn naast de automatische 
handdoekrol ook papieren handdoeken neergelegd, zodat de kraan met het papieren 
handdoekje dichtgedraaid kan worden.  
 
In de wachtruimtes/kantine van de garages en eindpunthuisjes zijn posters opgehangen waarin 
chauffeurs opgeroepen worden om afstand te houden.  
 
Verder zijn we aan het voorbereiden of we op korte termijn de hygiëne nog verder kunnen 
vergroten door op de eindpunten de bus en de huisjes ook nog extra schoon te maken (denk 
hierbij aan wederom de contactpunten zoals stuurwiel en betaalscherm voor de 
bestuurderscabine, stangen en knoppen bij de passagiers)  
 
Tram: 
Iedere avond/nacht worden de trams schoongemaakt, waarbij zij extra aandacht hebben voor 
de werkplekken (bestuurderscabine en servicebalie) van het rijdend personeel en de elementen 
in de passagierscabine. In de gebouwen zijn bij alle keukenblokken en toiletten instructies 
opgehangen hoe de handen te wassen en zijn papieren handdoeken neergelegd, zodat de 
kraan met het papieren handdoekje dichtgedraaid kan worden.  
 
Op de eindpunten worden de trams sinds de crisis extra schoongemaakt (desinfecteren van de 
bestuurderscabine, servicebalie en stopknoppen) met eigen teams. Deurknoppen worden niet 
gedaan omdat we voor de reiziger al alle deuren open zetten. 
 
Q: De GVB heeft de dienstregeling aangepast, zodanig dat reizigers nog wel op gepaste afstand 
van elkaar kunnen reizen. Wij ontvangen berichten dat het in de ochtendspits erg druk kan zijn 
in de OV. Op welke manier wordt gemonitord  hoe de reizigersstroom verloopt binnen de 
aangepaste dienstregeling en hoe wordt er tijdig bijgestuurd? 
 



 

 

 Gemeente Amsterdam Datum 7 april 2020 

  Kenmerk  

  Pagina 22 van 46 

A: De bestuurder van de tram of bus zal bij de verkeersleiding een melding doen indien het 
voertuig vol is. In dat geval kan GVB overgaan tot het inzetten van extra voertuigen. Ook houdt 
onze afdeling vervoerontwikkeling nauwkeurig bij wat de bezettingsgraad is in de verschillende 
voertuigen. Zo is inmiddels gebleken dat de lijnen 1 en 17 net iets te vol waren in deze 
Coronatijden. Vanaf vandaag worden op deze lijnen dan ook extra voertuigen ingezet en gaat 
de frequentie van 4 keer naar 6 keer per uur.  
 
Overigens is het de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om zich aan de 1,5 meter afstand 
te houden en niet aan de vervoerder, hetgeen is bepaald in het Protocol “Verantwoord reizen 
met openbaar vervoer”, dat op 26 maart jl. is uitgegeven door de Rijksoverheid en landelijk van 
toepassing is. 
 
Q: Is het mogelijk om alle VRI's (op afstand) zo in te regelen dat voetgangers en fietsers niet 
meer het knopje hoeven in te drukken voor aanvraag groentijd? 
 
A: Geadviseerd wordt om geen aanpassingen aan de verkeersregelinstallaties te plegen in 
relatie tot het gebruik van drukknoppen vanwege de besmetting met Corona. 
  
De verkeersregelinstallaties in Amsterdam zijn dusdanig ingesteld dat fietsers ook via een 
detectielus in de grond groen aanvragen en niet verplicht hoeven te drukken op de drukknop. 
Voetgangers moeten echter in bijna alle gevallen gebruik maken van de drukknop. De 
weggebruikers in Amsterdam zijn in al die jaren zo gewend aan dit principe van verkeer regelen 
dat, ook al zijn de drukknopen uitgeschakeld, men automatisch toch diverse malen op de 
drukknop drukt tijdens het wachten op groen. Wij constateren dit tijdens onze twee wekelijkse 
schouw van kruispunten. 
 
De verkeersregelinstallaties in Amsterdam regelen het verkeer op basis van de aanwezigheid 
van auto’s, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Daarmee wordt voorkomen dat men 
onnodig lang rood heeft, wat als ongeloofwaardig wordt ervaren en weggebruikers aanzet tot 
door rood rijden/lopen. Hierbij volgen we de CROW richtlijnen Deze worden in Nederland 
gehanteerd bij het regelen van verkeer. De verkeersregelinstallaties ‘star’ laten functioneren, 
waarbij zonder te drukken groen wordt gekregen, heeft gevolgen voor het geloofwaardig 
regelen van het verkeer, zeker tijdens deze stille periode vanwege Corona. 
  
In G4 verband hebben wij ook contact met onze collega’s in Den Haag, Utrecht en Rotterdam. 
Ook in deze steden zijn er geen maatregelen genomen om drukknoppen uit te zetten. Dit mede 
vanwege het feit dat volgens de GGD (Rotterdam) het niet gebruiken van de drukknop een 
verwaarloosbaar effect heeft. 
 
Q: Wordt de omzetting van de bestaande exploitatievergunningen en de inschrijving voor 
nieuwe exploitatievergunningen passagiersvaart uitgesteld? 
 
A: Het college heeft besloten om de aanvraagperiode voor de vergunningaanvragen in 2020 te 
verschuiven van juni 2020 naar september 2020. Hierdoor hebben reders meer tijd om een 
goede vergunningaanvraag voor te bereiden. 
 
De omzetting van de (huidige) vergunningen van onbepaalde tijd naar vergunningen voor 
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bepaalde tijd is nagenoeg afgerond en is een voorwaarde voor het nieuwe vergunningenstelsel. 
Het is belangrijk dat vergunninghouders geïnformeerd worden over de definitieve omzetting 
van hun vergunning. De definitieve besluiten worden in april verzonden. 
 
Q: Taxichauffeurs worden momenteel overgeslagen door de speciale noodregeling van 
het kabinet voor zelfstandigen. Zij komen hierdoor in de knel te zitten omdat de markt 
plat ligt. Wat gaat het college doen om deze groep te helpen? 
 
A: geen technische vraag. 
 
Q: Een gelijke situatie heerst bij de kleine rederijen. Zij geven echter wel aan dat de 
gemeente Amsterdam facturen blijft sturen voor de leges ligplaatsvergunningen die 
oplopen tot duizenden euro’s terwijl er geen omzet is. Is het college bereid om de 
inning van deze leges op te schorten? 
 
A: Het betalen van leges is een eenmalig bedrag voor de behandeling van de aanvraag of 
wijziging van een ligplaatsvergunning. Sinds begin december 2019 zijn er door de gemeente 
Amsterdam (nog) geen rekeningen verstuurd voor leges in de passagiersvaart.  
 
Rekeningen van leges die wel zijn ontvangen, moeten daarom herinneringen of aanmaningen 
zijn. Voor betalingsregelingen hiervoor kan contact worden opgenomen met dienst Belastingen 
van de gemeente Amsterdam. Het college van B&W heeft besloten om het innen van de 
precario voor de ligplaatsen van passagiersvaartuigen (net als overige gemeentelijke 
belastingen) voor 3 maanden op te schorten, deze rekeningen zullen pas in juli worden 
verzonden. 
 
 
Openbare ruimte 
 
Q: Het beleidskader “ruimte voor voetganger” ligt nu in de inspraak. Ligt het in de verwachting 
dat maatregelen uit het beleidskader die ondernemers beperken in hun mogelijkheden binnen 
nu en een half jaar zouden kunnen worden ingevoerd? 
 
A: Nee, dat is niet de verwachting. Het streven is om het beleidskader Ruimte voor de 
Voetganger rond de zomer door de raad te laten vaststellen, nadat alle inspraakreacties 
verwerkt zijn. Het vastgestelde beleid is dan de basis om ook de beleidsregels in de zeven 
stadsdelen met betrekking tot de terrassen en de winkeluitstallingen aan te passen, zodat er 
genoeg ruimte voor voetgangers is. Het aanpassen van de regels in de stadsdelen  zal opnieuw 
enige tijd in beslag nemen, waarin zorgvuldig moet worden gekeken naar de lokale situaties. 
Onder voorbehoud van instemming van de raad, is daarmee de verwachting dat de aangepaste 
regels in de stadsdelen met betrekking tot terrassen en winkeluitstallingen in 2021 worden 
vastgesteld door de DB’s. Vanaf dat moment wordt bij vergunningverlening de nieuwe 
voetgangersmaat gehanteerd, wat onder meer kan betekenen dat bestaande terrassen op 
termijn verkleind moeten worden. 
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SOCIAAL 

Werk en Inkomen 
 
Q: Duizenden mensen zonder papieren die in de stad werken in de informele economie, 
verliezen hun baan of inkomen. Denk aan mensen zonder papieren die in restaurants werken 
of in de schoonmaak. Zij komen snel in financiële problemen. Heeft de gemeente contacten 
met netwerken van grote groepen ongedocumenteerden in de stad (Brazilianen, Filipino’s, 
Indonesiërs) om te kijken of welke manier wij iets voor hen kunnen betekenen? En wordt er 
nagedacht over mogelijke gevolgen voor deze groepen: hoe kunnen we voorkomen dat 
mensen zonder perspectief op straat komen te staan? Hoe wordt hier in andere steden / 
landen mee omgegaan?   
 
A: Dit is geen technische vraag  
 
Q: Hoe staat het met de uitwerking van de motie t.a.v. de Green New Deal? Er werd gewerkt 
aan een uitgebreid plan, kan de uitwerking hiervan voorrang krijgen nu meer mensen zonder 
werk komen te zitten? 
 
A: Zoals in de brief voortgang Meer kans op werk is vermeld wordt gewerkt aan een 
uitvoeringsplan dat in de zomer 2020 gereed is. De samenwerking tussen bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen en gemeente wordt momenteel verder uitgewerkt.  
 
Q: Kan de nieuwe instroom in de bijstand nader worden geduid? Zijn er groepen die “aan het 
verkeerde loket” zijn? Of vallen er mensen tussen wal en schip en zouden huidige regelingen 
moeten worden uitgebreid? 
A: Bij een eerste screening van de sterk toegenomen aantallen bijstandsaanvragen is gebleken 
dat ruim een kwart van de aanvragen bij het “verkeerde loket” was ingediend. Die aanvragers 
bleken mogelijk recht op WW dan wel de Tozo regeling te hebben. 
 
Q: Heeft het college zicht op het aantal flexwerkers dat nu zonder werk zit? Graag in een 
uitsplitsing per sector (zoals aangehouden door het CPB) 
 
A: Nee, het college beschikt niet over deze informatie. 

 
Q: Kan het college aangeven hoe groot het aantal (flex)werknemers is, werkzaam voor 
bedrijven in de platformeconomie (Uber, Airbnb etc)? Graag toelichting  
 
A: Amsterdam kent in totaal 94.000 ZZP’ers en 113.000 mensen met een tijdelijk contract. Welk 
aandeel actief is in de platformeconomie is niet bekend. Wel bekend is dat de 
platformeconomie nauwelijks dienstverbanden kent.  
 
Q: Is er overleg met werkgeversorganisaties en platformbedrijven om werknemers in dienst te 
houden? Hoe staan werkgevers en platformbedrijven hierin? 
 
A: Het Rijk alsook de Stichting van de Arbeid hebben bij werkgevers bepleit om m.b.v. de NOW 
regeling ook flexwerkers zoveel mogelijk in dienst te houden. Bij platformbedrijven is zoals 
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bekend nauwelijks sprake van dienstverbanden.  
 

Q: Heeft het college regelmatig overleg met de werknemersorganisaties? Zo ja, welke signalen 
krijgen ze? Wordt de gezondheid en veiligheid van werknemers in de stad voldoende 
gewaarborgd? Worden CAO-afspraken of rechten van werknemers niet geschonden? 
 
A: Het college heeft overleg met werknemersorganisaties. Die contacten gaan o.a. over vragen 
rond de gemeentelijke dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden. De gemeente heeft geen 
signalen ontvangen over gezondheid en veiligheid van werknemers. Het toezicht op de 
arbeidsomstandigheden en de naleving van de cao is aan de cao partners dan wel aan de 
Inspectie SZW.  
 
Q: Vinden er gesprekken plaats met de grootste werkgevers en de werkgevers die partner zijn 
van de gemeente over het behoud van werkgelegenheid?  
 
A: Er zijn wekelijks gesprekken met vertegenwoordigers van het georganiseerd bedrijfsleven: 
VNO NCW, MKB Amsterdam, Oram en ook KHN Amsterdam. Die gesprekken gaan tot nu toe 
vooral over de maatregelen, wat fysiek wel mag en wat niet mag. En ook over toegankelijkheid 
van (rijks)regelingen. In deze gesprekken zullen we ook een beroep op hen doen om mensen 
zoveel als mogelijk in dienst te houden, bijv middels het doen van een beroep op de NOW-
regeling (analoog aan oproep minister Koolmees van 1 april jl.).Daarnaast zijn we actief in 
gesprek met organisaties als UWV en het project House of Skills in hoeverre er op korte termijn 
mogelijkheden bestaan om actiever instrumenten als Van-Werk-Naar-Werk in te kunnen zetten  

 
Q: Heeft het college regelmatig overleg met de werknemersorganisaties? Zo ja, welke signalen 
krijgen ze? Wordt de gezondheid en veiligheid van werknemers in de stad voldoende 
gewaarborgd? Worden CAO-afspraken of rechten van werknemers niet geschonden? 

 
A: Ja, het college staat voortdurend in contact met de vakbonden en de Ondernemingsraad 
(OR). We informeren elkaar over wat er leeft en speelt in de organisatie. Er zijn zorgen over de 
veiligheid en de gezondheid van de medewerkers op straat die de stad schoon, heel en veilig 
houden. Het college vindt de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers die zorgen dat de 
stad draaiende wordt gehouden van cruciaal belang. Op basis van de richtlijnen van het RIVM 
en de informatievoorziening vanuit de GGD spannen we ons maximaal in om de veiligheid en 
de gezondheid van de werknemers te waarborgen. Ook dat doen we in nauwe afstemming met 
de vakbonden en OR. Een schending van de cao-afspraken of rechten van werknemers is vanuit 
een iedere partij (werkgever, vakbond en OR) niet aan de orde.  
  
Q: Op welke manier vervult de gemeente haar rol als werkgever in deze tijden als het gaat om 
flexwerk en uitzendkrachten? 
 
A: Het college heeft er voor gekozen om de uitzendkrachten hetzelfde te behandelen als interne 
medewerkers van de gemeente Amsterdam tot en met uiterlijk 13 april 2020. In de tussentijd 
wordt gewerkt aan een structurele oplossing in afstemming met de vakbonden en 
uitzendbureaus. Het uitgangspunt van het college is dat uitzendkrachten niet hun baan mogen 
verliezen, als gevolg van de coronacrisis. Voor de uitwerking van de structurele oplossing zijn 
we mede afhankelijk van de precieze uitwerking van het Noodfonds overbrugging 
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werkgelegenheid (NOW). Bij ZZP’ers wordt de situatie per situatie bekeken, in de gevallen waar 
het contract wordt stop gezet als het werk stopt of niet vanuit huis kan worden uitgevoerd.  
 
Q: Op welke manier worden werknemers op hun rechten gewezen in tijden van COVID19? Is 
het college, vergelijkbaar in de communicatie voor werkgevers, bereid hier een actieve rol in te 
spelen? 
 
A: De gemeentesecretaris heeft een werkgeversteam samengesteld met directeuren uit de hele 
ambtelijke organisatie in samenspraak met o.a. communicatie, Personeel &Organisatie, 
Juridische Zaken en het Project Management Bureau. De OR is aangehaakt en wordt 
regelmatig geïnformeerd. Het werkgeversteam heeft als taak ervoor zorgen dat medewerkers 
hun werk goed en veilig kunnen blijven doen, dat de juiste maatregelen daarvoor worden 
genomen en dat er goede interne communicatie is. Hierbij volgen zij de richtlijnen en 
protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

 
Q: Vinden er specifieke gesprekken plaats met uitzendbureaus over de rechten en situaties van 
werknemers in onzekerheid? 
 
A: Ja, er vinden specifieke gesprekken plaats met uitzendbureaus, m.n. in het kader van het 
uitwerken van een structurele oplossing voor uitzendkrachten van de Gemeente Amsterdam in 
deze situatie. Deze gesprekken lopen over het algemeen constructief en vinden in een goede 
sfeer plaats. Samen met de landelijke richtlijnen heeft het college er vertrouwen in dat we voor 
deze groep mensen tot een passende oplossing zullen komen. 
 
Q: Op woensdag 1 april heeft Wouter Koolmees bij Op1 duidelijk gemaakt dat de 
steunmaatregelen ook gelden voor flexwerkers en uitzendkrachten. En dat de KLM toch deze 
arbeiders niet zal behouden. De KLM mag een telefoontje hierover verwachten. Nu hoor ik van 
verschillende kanten dat ook Schiphol flexwerkers de wacht aanzegt en zal ontslaan of al 
ontslaat en zich dus gedraagt zoals KLM. 
1. Kan het college - als belangrijke aandeelhouder van Schiphol - ook eenzelfde telefoontje 
plegen met Schiphol die onze naam draagt als AirPort Amsterdam en in dat gesprek duidelijk 
maken dat wij als aandeelhouders verwachten dat ook flexwerkers en 
uitzendkrachten hun baan kunnen blijven behouden, het huidige beleid terugdraaien en dat zij 
contact opnemen met de mensen die de wacht hebben aangezegd of ontslagen zijn vanwege 
de crisis om hen te laten terugkeren?  
 
A . Dit is  geen technische vraag. 
  
Q: Kan het college de raad informeren over de voortgang van gesprekken met Schiphol c.q. de 
uitkomst van deze gesprekken? 
 
A: Idem 
 
Q: Er zijn berichten verschenen (op de site van de Bijstandsbond) dat de gemeente 
Amsterdam nog steeds bijstandsgerechtigden oproept voor een gesprek (in het 
kader van de cohortaanpak). Waarom acht het college het nodig om in tijden van een 
gezondheidscrisis bijstandsontvangers op te roepen voor een fysieke gesprek? 
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A: Dit bericht is grotendeels op een misverstand gebaseerd. Bij de start van de coronacrisis 
waren deels uitnodigingen al verstuurd, sommigen konden niet tijdig worden bereikt om dat te 
wijzigen in een telefonische afspraak. Nu worden uitsluitend bij hoge uitzondering en op 
verzoek van de klant nog persoonlijke afspraken gemaakt. 
 
Q: Het college heeft onlangs een banenafspraak afgesloten met Schiphol en eerder met andere 
grote werkgevers. Zijn deze afspraken nog in tact?  
 
A: Dit is geen technische vraag 
 
Q: De meeste bijstandsgerechtigden stromen uit in sectoren die momenteel de hardste 
klappen vangen, zoals horeca en retail. Veel van onze begeleiding naar uitstroom 
richt zich op deze sectoren. In het worst case scenario (van het CPB) duren de 
maatregelen 12 maanden en is er volgend jaar ook nog sprake van een recessie. 
Houdt het college rekening met dit scenario en wat de gevolgen zijn voor de 
arbeidstoeleiding van de bijstandsgerechtigden en andere werkzoekenden? Welke 
aanpassingen zijn nodig om onze burgers aan het werk te helpen op de lange 
termijn?  
 
A: Dit is geen technische vraag 

 
Q: Momenteel is er wel vraag naar werknemers in de productie, logistiek en transport. 
Herkent het college deze toegenomen vraag? In welke andere sectoren is er 
momenteel sprake van een toename? Is het college hiervan op de hoogte en bereid 
om zo snel mogelijk contact op te nemen met deze werkgevers met als doel 
arbeidstoeleiding op korte termijn?   
 
A: Dit is geen technische vraag 
 
 
Discriminatie 
 
Q: Op sociale media verschijnen bijna dagelijks berichten van sinofobie. Burgers van 
Chinese komaf (of zij die verward worden van Chinese komaf te zijn) worden 
geconfronteerd met alledaags racisme dat verweven is met COVID-19. Wat heeft het 
college tot nu toe concreet gedaan om sinofobie aan te pakken en hoe gaat het 
college dit in de komende tijd bestrijden? 

A. De gemeente is in contact met de Chinees-Aziatische-Nederlandse gemeenschappen en 
ons bereiken ook via hen al enige tijd zorgelijke signalen hierover. In februari hebben 
we onder andere een bijeenkomst gefinancierd tegen stigmatisering van 
Amsterdammers met een Chinees/Aziatisch uiterlijk en we blijven met hen in gesprek 
over wat het college hiertegen kan doen. Het college heeft daarnaast contact met het 
MDRA en heeft ook navraag gedaan bij het OM en de politie.  
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Opvang, armoede en kansenongelijkheid 
 
Q: Hoeveel hotels en hoeveel hostels bieden nu slaapplekken aan mensen uit de 
daklozenopvang? 
 
A: Er zijn 84 personen uit de noodopvang dakloze gezinnen en 150 personen uit de opvang voor 
ongedocumenteerden en uit de nachtopvang verhuisd naar hostel- en hotelkamers. 
 
 
Q: Wat zijn de gezondheidstechnische redenen waarom de GGD aparte dag- en nachtopvang 
met groepen tot wel 50 personen verkiest boven 24-uursopvang van (zelfredzame) dak- en 
thuislozen in hotels waarbij ieder persoon een eigen kamer heeft?  
 
A: Het gezondheidstechnische advies is gegeven om geen grote groepen bij elkaar op te 
vangen. Ook voor de opvang in compartimenten van maximaal 50 geldt het advies daar zo veel 
mogelijk afstand tussen te creëren. De GGD heeft geen advies gegeven over wenselijkheid van 
opvang in hotels ten opzichte van 24 uursopvang 
 
Q: Hoeveel risico brengt het met zich mee dat dak- en thuislozen uit de verschillende 
nachtopvang-locaties bij de dagopvang-locaties in contact komen met elkaar? Tot in welke mate 
wordt hiermee de moeite om de nachtopvangen in kleine groepen te scheiden ongedaan 
gemaakt, aangezien al deze mensen elkaar uiteindelijk toch treffen in de drukke rijen voor en in 
de dagopvang-locaties? 
 
A: Het uitdrukkelijke advies is en blijft: hou afstand. Ook in de rij voor de dagopvanglocaties. 
Organisaties die de dagopvanglocaties draaien, hebben hiervoor ook instructies ontvangen.  
 
Q: Zijn er al concrete gevallen van besmetting bij dak- en thuislozen geconstateerd en worden de 
vermoedens hiervan bijgehouden? 
 
A: Vermoedelijk besmette coronapatiënten worden geïsoleerd op diverse locaties. Door het 
huidige testbeleid wordt deze groep niet getest. Er is 1 positief geteste dakloze, deze persoon is 
opgenomen in het ziekenhuis. 
 
Q: Welke kosten zijn er verbonden aan het totaalpakket aan maatregelen die onderdeel 
uitmaken van het aanbod dat is gedaan aan de groep vluchtelingen die nu in garage de 
Kempering verblijven? 
 
A: Nog geen, de vluchtelingen in garage de Kempering hebben een aanbod gehad voor 
nachtopvang in een sporthal. Ze hebben dit aanbod afgewezen.  
Wel zijn er eerder op de locatie zelf preventieve maatregelen genomen. Er zijn extra toiletten 
geplaats, in totaal 15 en ze worden om de dag gereinigd. Kosten ad. €2.500 per week.  
De groep maakt ook sinds dinsdag 17 maart drie keer per week gebruik van de douches van 
Bijlmer Sportpark. De afdeling Sport & Bos heeft aangegeven dat deze kosten niet doorbelast 
zullen worden.  
 
Q: Is het mogelijk om in de inventarisatie van hotels omtrent de opvang van corona-patiënten 
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die het college nu uitvoert ook de bereidwilligheid, geschiktheid en kosten omtrent opvang voor 
dak- en thuislozen mee te nemen? 
 
A: Deze zijn meegenomen. Aanvullend verzamelt Publieke Zorg doorlopend alle aanbiedingen van 
organisaties/ondernemers om opvang te verzorgen in hotels/hostels/B&B’s. Zij ontvangen het 
aanbod via de mail (coronahuisvesting@amsterdam.nl) om een centraal overzicht te maken. Zij 
doen dan een eerste inventarisatie (capaciteit, looptijd, kosten, bereidwilligheid voor 
verschillende doelgroepen waaronder (economisch) daklozen.  
 
Q: Kan er op basis van deze inventarisatie een berekening worden gemaakt van de (extra) kosten 
om alle dak- en thuislozen tijdelijk te huisvesten in hotels? 
 
A: Alleen onder voorbehoud. Een kostenraming is in de 1e plaats afhankelijk van de vraag naar 
opvang, hoe deze in de komende weken beïnvloed gaat worden door de corona crisis is niet goed 
te voorspellen. Daarnaast is de kostprijs die verschillende hotels in rekening brengen van invloed 
en eventuele schade achteraf waar hoteleigenaren voor gecompenseerd moeten worden.  Bij de 
inventarisatie van noodopvang in verschillende settingen is de prijs per persoon per nacht voor 
opvang in een hostelkamer inclusief toezicht, begeleiding en maaltijden geraamd op € 166 per 
nacht. 
 
Q: Tot wanneer blijven de extra opvanglocaties voor dak- en thuislozen geopend? 
 
A: De opvang duurt zolang de VWS richtlijn “opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de 
coronacrisis (COVID-19)”  van kracht is 
 

Q: Heeft Voedselbank Amsterdam op dit moment extra middelen nodig om alle klanten te 
kunnen voorzien van waardebonnen? 

A: Op dit moment heeft de voedselbank voor de korte termijn geen extra middelen nodig voor het 
verstrekken van de waardebonnen, omdat deze d.m.v. giften  bekostigd worden. We staan in 
nauw contact met de voedselbank. Mocht de situatie veranderen dan zullen wij u daar uiteraard 
over informeren.  

 Q: Betekent de strategische en tactische ondersteuning die de Voedselbank Amsterdam van de 
gemeente krijgt ook dat de Voedselbank Amsterdam financiële ondersteuning krijgt van de 
gemeente als dat nodig blijkt?  

A: Daarop is nog geen antwoord te geven. De aandacht is nu met name gericht op het weer 
verstrekken van voedselpakketten op de uitgiftepunten. Op de langere termijn is de verstrekking 
via waardebonnen namelijk geen houdbare situatie. De aangetrokken functionaris zal 
de voedselbank onder meer helpen bij het opstellen van een plan om terug te keren naar de 
reguliere werkwijze. Als daar financiële ondersteuning vanuit de gemeente aan de orde is, wordt 
die in beeld gebracht. 

Q: De coronacrisis verergert de al groeiende kansenongelijkheid in onze samenleving. 
Heeft het college al een plan opgesteld om deze groeiende kansenongelijkheid te 
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bestrijden en hoe ziet dat eruit? 
A: Geen technische vraag 
 
 
Onderwijs en inburgering 
 
Q Is er voor de onderwijs-gerelateerde maatregelen zoals afstandsonderwijs, geen eindtoets / 
centraal examen ook een aanwijzing verstuurd door de minister en een noodverordening; of 
wordt die nog uitgebracht? Dit omdat de huidige onderwijssituatie niet voldoet aan de wet en 
duidelijkheid over status, bevoegdheden en verantwoordelijkheden welkom is. 
 
A: we wachten af wat minister Slob op dinsdag 31 maart gaat vertellen. Als er iets wordt 
uitgebracht dan volgt dit via Ministerie van OCW. Gemeente Amsterdam staat als G4 lid in 
nauw contact met OCW.  
 
Q: Wanneer wordt meer bekend over de herkansingsregeling?  
 
A: OCW heeft aangegeven dat zij er naar streeft om de slaag-/zakregeling binnen twee weken 
gereed te hebben (week van 13 april). 
 
Q: Is er zicht op hoeveel jongeren afhankelijk waren van het centraal examen om te slagen? 
 
A: op dit moment hebben wij nog geen beeld van de hoeveelheid jongeren die afhankelijk 
waren van het centraal examen om te slagen. Dit wordt pas duidelijk nadat alle schoolexamens 
zijn afgenomen. Bijna alle scholen zitten nu in de laatste fase van de schoolexamens. 
Schoolbesturen zijn nu wel bezig om na denken op welke manier zij leerlingen tegemoet kunnen 
komen. Hiervoor zijn zij ook afhankelijk van de slaag/- zakregeling. Schoolbesturen hebben 
aangegeven leerlingen zoveel mogelijk tegemoet te komen. 

 
Q: Aangezien de centrale examens voor 50% hadden geteld, zou het dan dus mogelijk moeten 
zijn om ook 50% van de schoolexamens alsnog te herkansen (om een gelijke kans te hebben op 
slagen). Is het mogelijk dat dit georganiseerd wordt? 
 
A: OCW werkt nu de slaag-/zakregeling uit. Tevens hebben scholen veel ruimte gekregen om 
hun PTA aan te passen zodat zij leerlingen tegemoet kunnen komen in het herkansen van 
schoolexamens waarvoor zij een onvoldoende hadden. 

 
Q: Wordt er al nagedacht over activiteiten voor de jongeren die eindexamen doen en dus 
vanaf nu 5 maanden vrij zijn om te voorkomen dat zij op straat gaan hangen etc.? 
 
A: veel jongeren moeten op dit moment nog studeren voor hun laatste schoolexamens. De 
meeste scholen zullen er voor kiezen om de schoolexamen periode over een langere periode uit 
te spreiden (b.v. tot eind april). Er wordt op dit moment niet in het algemeen nagedacht over 
activiteiten voor eindexamenleerlingen. Daarnaast hebben we op dit moment contact met 
partners uit het jeugddomein. Deze acties zijn op dit moment met name gericht op de opvang 
van en het onderwijs voor specifieke kwetsbare doelgroepen. 
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Q: Worden organisaties die nu niet hun projecten uit kunnen voeren ingezet om te 
helpen/ondersteunen bij thuisonderwijs?  

 
A: er zijn allerlei organisaties die vanuit hun eigen expertise kinderen ondersteunen bij het 
huisonderwijs. Denk aan de Weekend Academie en Studiezalen. Zij ondersteunen kinderen op 
afstand en bellen met kinderen en ouders. Ook de stadsdelen, met hun contacten in de 
uitvoering, spelen een rol in de verbinding. Dit verloopt via de scholen en schoolbesturen. 
Organisaties nemen hun verantwoordelijkheid en helpen gezinnen en kinderen. Denk ook 
bijvoorbeeld aan de VoorleesExpress (ook met vrijwilligers) en organisaties voor 
cultuureducatie. 
 
Q: Zijn er mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten voor 1-op-1 online begeleiding van 
kinderen met (extra) risico op achterstand?  

 
A: er zijn veel studenten die zich ook als vrijwilliger melden om kinderen op afstand te helpen. 
Dit verloopt via de scholen en schoolbesturen.  
 
Q: Welke leerlingen zouden op basis van “kwetsbaarheid” mogelijk in aanmerking komen voor 
kleinschalige opvang of lessen buitenshuis? Om hoeveel leerlingen gaat dit? Is het mogelijk om 
een plek te creëren waar zij kunnen werken met inachtneming van de 1,5 meter afstand? 
(denk aan lege scholen, bieb?) 

A: De gemeente volgt het rijksbeleid en kijkt naast kinderen in cruciale beroepen ook naar 
kinderen in een kwetsbare positie. Dit gaat om:  

1) Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand. Voor deze groep 
heeft de gemeente devices aangeschaft. Zie antwoord A6. voor een toelichting hierop.   

2) Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben. Hier vallen bijvoorbeeld de 
kinderen onder van wie de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn. Extra 
ondersteuning wordt voor deze groep op allerlei manieren georganiseerd: door de 
school maar bijvoorbeeld ook door diverse organisaties in de stad die gezinnen en 
kinderen op afstand hulp bieden. Bijvoorbeeld: de VoorleesExpress  zet vrijwilligers in 
om online voor te laten lezen en juist in deze periode binnen de gezinnen die het goed 
kunnen gebruiken, bij te dragen aan taalontwikkeling. Maar ook de Studiezalen en de 
Weekend Academie die ouders en kinderen extra begeleiden met thuisonderwijs. 
Studenten aan de HvA opleidingen Pedagogiek, Toegepaste Psychologie en Social Work 
die ervaring hebben met het thuis begeleiden van kinderen bieden hulp op afstand bij 
thuisonderwijs aan 200 gezinnen uit Nieuw-West en Amsterdam Zuidoost. Dit is 
onderdeel van de Keukentafel: een project dat gericht is op ouderbetrokkenheid en het 
creëren van een goede thuis- en leeromgeving. Ongeveer 336 leerlingen die meer 
begeleiding nodig hebben, worden opgevangen op school.  

3) Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Deze leerlingen komen naast kinderen 
van ouders in vitale beroepen in aanmerking voor opvang georganiseerd door scholen 
(hetzij op school, hetzij op de kinderopvang). De schoolbesturen brengen dit in kaart 
samen met OKT en overige (jeugd)hulpverleners).  Er zijn scholen die al leerlingen 
opvangen voor wie thuis geen veilige basis is. Afgelopen week is een werkwijze 
opgericht om met betrokken instanties (o.a. lokale teams, veilig thuis, gecertificeerde 
instellingen, scholen en Ouder en Kind Adviseurs) te bepalen welke kinderen en 
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jongeren in aanmerking komen voor opvang en didactische begeleiding als dat nodig 
is. Gezamenlijk organiseren zij de benodigde hulp op maat. De afspraak tussen 
gemeente en scholen is dat er begeleiding is voor alle kinderen in kwetsbare posities. 
Alle professionals, die op basis van de thuissituatie beoordelen dat een minderjarige 
van een opvangmogelijkheid gebruik moet kunnen maken, organiseren dit gezamenlijk 
op maat. Dit is van toepassing op alle sectoren (VVE, PO en VO/MBO). Hiervoor zijn 
richtlijnen opgesteld per sector. Ongeveer 292 leerlingen in onveilige situaties worden 
momenteel opgevangen.  

  
Q: Heeft het college een beeld van de effecten van deze extra werkdruk op de schouders van 
de leraren? Hoe voorkomen we nog meer uitval? 

A: Deze crisissituatie veroorzaakt extra werkdruk op vele beroepen. Het is, naast de mensen in 
de vitale beroepen,  hard werken voor alle mensen in het onderwijs. Wat de lange termijn 
effecten van de werkdruk zijn op leraren weten we nog niet. Er kunnen leerkrachten uitvallen. 
Dit geldt ook voor medewerkers van de kinderopvang. Met het oog op de meivakantie heeft de 
minister van Onderwijs in ieder geval nogmaals onderstreept dat onderwijstijd dat door 
overmacht wordt gemist, niet ingehaald hoeft te worden. Scholen kunnen leerkrachten en 
leerlingen niet verplichten om gemiste onderwijstijd in te halen in de vakanties. We gaan ervan 
uit dat leerkrachten en leerlingen gebruik zullen maken van hun welverdiende meivakantie. 
Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties zorgen in ieder geval dat er in de meivakantie 
voldoende noodopvang is.   
 
Q: Hoe worden kinderen ondersteund die thuis geen begeleiding kunnen krijgen, bijvoorbeeld 
omdat hun ouders de taal niet spreken? 

A: Zie vorig antwoord  

Q: Hoe wordt omgegaan met VO leerlingen die op basis van hun schoolexamens nu gezakt 
zijn? Kunnen zij herexamen doen? 

A: Op dit moment is nog onduidelijk hoe hiermee wordt omgegaan. Momenteel werkt het 
ministerie van OCW nog nadere regels uit zoals de diplomabeslissing, de invulling van de slaag-
zakbeslissing en hoe de mogelijkheid op een herkansing wordt vormgegeven. Er wordt ook 
uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan worden ingericht voor leerlingen die het niet eens 
zijn met de beslissing van de school. OCW heeft aangegeven hierover zo snel mogelijk 
duidelijkheid te geven.  
 
Q5: Hoe wordt omgegaan met de wettelijke verplichting van het voorgeschreven aantal 
lesuren voor dit jaar? 

A: hieraan kunnen de scholen vanwege de door het kabinet opgelegde maatregelen niet aan 
voldoen. Het Ministerie van OCW werkt, net als de gemeente Amsterdam, aan scenario’s om te 
bekijken hoe eventueel opgelopen achterstanden na de crisis kunnen worden ingelopen. 
 
Q: De gemeente heeft 3250 chromebooks en 450 wifi-hotspots aangekocht om uit te leveren 
aan scholen. De bijlage ‘sociale kwetsbaarheid’ constateert nog een tekort, ondanks die 
maatregel. Welke stappen worden gezet om dat aan te vullen?  
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A: De gemeente heeft uw raad onlangs geïnformeerd over de aanschaf van de eerste set van 
ruim 3000 chromebooks. Dit aantal was gebaseerd op de destijds beschikbare aantallen uit de 
inventarisatie, beschikbare voorraden van apparaten en financiële ruimte. Inmiddels blijkt het 
door scholen geïnventariseerde aantal benodigde laptops in Amsterdam rond de 6000 te 
liggen. In samenwerking met de Amsterdamse schoolbesturen, én bijdrages uit het 
bedrijfsleven en vermogensfondsen, is het gelukt dit aantal chromebooks aan te schaffen en via 
de scholen te verspreiden. Hiermee lukt in vrijwel de gehele vraag aan devices die is opgehaald 
door de scholen te voorzien. De gemeente Amsterdam kiest er voor, vanwege de gewenste 
snelheid van uitlevering en het grote aantal benodigde devices (ongeveer 6000), om te werken 
met nieuwe chromebooks. De aangeschafte chromebooks komen in eigendom van de scholen, 
die ze in bruikleen geven aan de leerlingen. Na de coronacrisis kunnen scholen de devices 
inzetten binnen (de digitalisering van) het reguliere onderwijs. Het inzetten van verschillende 
soorten (gebruikte) apparaten en besturingssystemen verkleint te kans dat deze apparaten 
goed inzetbaar blijven binnen het onderwijs en zijn een extra uitdaging voor het ICT beheer van 
de scholen.  
  
Q: Omroep West meldt dat enkele honderden leerlingen in de Den Haag 'kwijt' zijn en geen 
contact meer is met ca. 400 leerlingen. Zijn er signalen dat ook in Amsterdam scholieren 
onbereikbaar zijn en niet deelnemen aan onderwijs? Zijn er ook in Amsterdam kwetsbare 
leerlingen die wel naar school mogen, maar die niet goed kunnen worden opgevangen?  
 
A: In algemene zin is er een toenemende zorg dat leerlingen/studenten uit beeld zijn of uit 
beeld raken. Scholen in het po, vo en mbo merken nu al dat ze met sommige leerlingen geen 
contact kunnen krijgen. Er zijn hier geen exacte cijfers van en scholen geven aan dat dit ook per 
moment kan verschillen. We zijn als gemeente continu met scholen in overleg hoe we hierin 
kunnen ondersteunen. Vanaf maandag 6 april gaat bijvoorbeeld een aangepaste werkwijze 
t.a.v. inzet van leerplicht van kracht. De kern van deze aangepast inzet is om samen met het 
po, vo en mbo-veld die leerlingen/studenten in beeld te krijgen waar school nu geen contact 
mee krijgt. Dit doet leerplicht volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.  
  

Q: Het besluit over tijdelijke vergoeding ouderbijdrage voorschool geldt voor 3 weken, ingaand 
op 16 maart. Wordt dit verlengd zolang kinderen niet naar de voorscholen kunnen? Of in ieder 
geval nu al voor langer dan 3 weken? 
 
A: Ja, het besluit is genomen voor de periode t/m 28 april. 
 

Q: In het kader van het verder tegengaan van onderwijsachterstanden en verkleinen 
van kansenongelijkheid: Is het mogelijk om vanuit de PIEK aanpak of de Kansenaanpak 
VO of PO, geld vrij te spelen voor het oprichten van extra zomerscholen? Bijvoorbeeld 
door het geld uit de VLOA voor de zomerscholen voor de komende jaren ’21 en ’22 
naar voren te halen. Op deze scholen kunnen kinderen met een (extra) 
onderwijsachterstand door de huidige situatie zo veel mogelijk inhalen. Zij kunnen dan 
op een gelijk niveau beginnen aan het nieuwe jaar. Wordt hier al naar gekeken? 
Hoeveel zomerscholen staan er al gepland voor deze zomer? Wat is de capaciteit van 
die zomerscholen en is het mogelijk deze op korte termijn uit te breiden in alle 
stadsdelen? 
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A: De gemeente kijkt samen met de schoolbesturen hoe de extra opgelopen 
onderwijsachterstanden door de huidige situatie mogelijk in gehaald kunnen worden. 
Hierbij wordt gedacht aan verschillende scenario’s zoals het uitbreiden van de 
zomerscholen en kopklassen of het starten van intensiveringsklassen verlengde leertijd 
in het kader Kansenaanpak PO aankomend jaar.  Elk jaar worden op dit moment al drie 
zomerscholen voor het po georganiseerd met circa voor 300 groep 7 leerlingen in drie 
stadsdelen: Zuidoost, Noord en Nieuw/West. Tevens zijn er 7  groepen kopklassen met 
ruim 100 leerlingen x capaciteit.  Ook dit jaar kunnen scholen weer maximaal 
zomerschoolaanvragen doen via de VLoA.  

 Via de kansenaanpak PO ontvangen 180 scholen 800 euro per 
doelgroepleerlingen voor verlengde leertijd voor leerlingen die dat het hardste 
nodig hebben.  

 Via de Kansenaanpak vo ontvangen het komend jaar circa 35 scholen extra 
middelen om verlengde leertijd te organiseren voor de leerlingen die dat het 
hardste nodig hebben. 6 scholen brede scholen ontvangen via de Brede Brug 
Klas Bonus middelen om hun heterogene brede brugklas steviger neer te 
zetten.  

 
Q: Geeft het college advies aan scholen over het legionella vrij houden van hun scholen nu 
deze scholen lange tijd leeg staan? 
 
A: Via de GGD zijn adviezen gepubliceerd wat scholen moeten doen voor het legionella vrij 
houden van de schoolgebouwen.   
 

Q: Doordat de eindtoets dit jaar vervalt door de huidige situatie, vindt er geen 
heroverweging van het schooladvies plaats als kinderen de toets boven verwachting 
hebben gemaakt. Wat doen we in Amsterdam als van sommige leerlingen straks blijkt 
dat zij niet op het juiste niveau zitten? Hoe gaan middelbare scholen hier komend 
schooljaar mee om in Amsterdam? Welke afspraken worden daarover gemaakt? 
Kunnen basisscholen het schooladvies op dit moment nog omhoog bijstellen naar een 
dubbeladvies? 

 
A: De eindtoets gaat inderdaad niet door. Minister Slob heeft aangekondigd dat daarmee de 
eerder afgegeven basisschooladviezen nu het definitieve advies zijn. De heroverwegingsfase is 
dus komen te vervallen en het is dus ook niet mogelijk om het afgegeven advies bij te stellen 
naar een dubbeladvies. De ouders uit groep acht hebben via voschoolkeuze020.nl een bericht 
ontvangen over wat dit betekent voor leerlingen uit Amsterdam. Tegelijkertijd vinden we het 
belangrijk dat leerlingen echt de kans krijgen om onderwijs te volgen op het niveau dat past bij 
hun capaciteiten en mogelijkheden. We zijn vanuit de gemeente daarom in nauw contact met 
het OSVO. Samen met hen kijken we welke extra maatregelen hiervoor kunnen worden 
genomen. Denk bijvoorbeeld aan een warme overdracht van po naar vo. Of bijvoorbeeld extra 
mogelijkheden tot opstroom in de brugklas. Dit gaan we de komende tijd verder uitwerken. 

 

http://voschoolkeuze020.nl/
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Q: Wat zijn de gevolgen voor de inburgeraars? Volgen zij inmiddels ook thuisonderwijs 
en beschikken ze over een laptop en WiFi? 
 
A: Taalaanbieders bieden zoveel mogelijk online lessen aan. Voor inburgeraars aangesloten bij 
het kwaliteitsconvenant worden onder bepaalde voorwaarden komende week door de 
gemeente via taalaanbieders rond de 300 laptops uitgeleend aan cursisten. 
 
 
FINANCIEN EN ECONOMIE 
 
Economie 
 
Q: Op meerdere plaatsen wordt opgeroepen aan verhuurders van vastgoed (winkels; horeca) 
om tijdelijke afspraken te maken met huurders om deze tegemoet te komen nu hun inkomsten 
snel teruglopen. Heeft de gemeente zicht op dergelijke afspraken en in hoeverre hier sprake 
van is? Houdt de gemeente dit bij? 
 
A: De gemeente houdt dit niet bij, daarvoor is het aantal verhuurders en huurders 
eenvoudigweg te groot. We tracht de gemeente een beeld te krijgen uit de informatie die in de 
media verschijnt en signalen van gebiedsmakelaars en straatmanagers. Hieruit blijkt een breed 
gedeelde wil bij verhuurders om mee te werken aan afspraken met huurders, mede ingegeven 
door afspraken die gemaakt worden op landelijk niveau.  
 
Q: Het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam heeft vastgoedondernemers opgeroepen de 
lasten van ondernemers tijdelijk te verlichten. Wat gaat de gemeente verder doen om 
vastgoedondernemers te vragen MKB-ers te helpen om coulant om te gaan met innen van 
huur, af te zien van huurverhogingen? 
 
A: De gemeente heeft op 31 maart jl. informatie geplaatst op amsterdam.nl/ondernemen voor 
huurders van bedrijfsonroerendgoed over de mogelijkheden die een ondernemer heeft om met 
de verhuurder verlichting van zijn huurlasten tijdens de coronamaatregelen te bespreken. De 
huurder wordt erop gewezen dat medewerking van de verhuurder bij betalingsproblemen door 
de onvoorziene omstandigheden van de coronacrisis een verplichting is. De informatie is tot 
stand gekomen na een online-bijeenkomst op vrijdag 27 maart met onder andere een grote 
vertegenwoordiging van straatmanagers en een huurrechtadvocaat. 
 
Q: Kan de stad de betalingstermijn van facturen aan zzp-ers en ondernemers verkorten zodat 
de liquiditeit van deze ondernemers op peil blijft? 
 
A: De tijdigheid van betalingen heeft in deze tijd extra de aandacht. Met een dagrapportage 
worden de tijdigheid van betaling en de onderliggende stappen bijgehouden. Zodra facturen 
volledig zijn goedgekeurd in AFS, worden deze direct betaald. Er wordt niet gewacht tot de 
geldende 30 dagen termijn is verstreken. Dit is de standaardwerkwijze. Regelmatig wordt de 
oproep herhaald om facturen snel goed te keuren.  
 
Q: Heeft de gemeente in beeld welke uitgave bevroren worden omdat ze relevantie verliezen 
of op een ander beleidsterrein beter van nut kunnen zijn? 
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A: geen technische vraag 
 
Q: Uit een quick scan onder organisatoren van evenementen in Amsterdam blijkt dat er vragen 
zijn rondom coulance bij subsidies en leges. Veel evenementen kunnen niet doorgaan. 
Overweegt het college om leges voor die evenementen (gedeeltelijk) terug te betalen? 
 
A: geen technische vraag.  
 
Q: Veel zzp’ers en kleine ondernemers hebben vragen of vallen tussen wal en schip zonder 
duidelijke branchevereniging om op terug te vallen. Wil het college overwegen om binnen de 
gemeente of bij de ombudsman iemand aan te stellen die zzp’ers en kleine ondernemers kan 
ondersteunen? 
 
A: geen technische vraag 
 
Q: Op het formulier voor het aanvragen van de Tozo lijken meet zaken te worden gevraagd 
dan alleen de informatie die nodig is om na te gaan of wordt voldaan aan de eisen voor de 
regeling zoals die op de website van de rijksoverheid staan vermeld. Welke stukken moeten 
zzp’ers nu precies aanleveren? 
 

A. Er is een onderscheid tussen het meldingsformulier op de site dat is gebaseerd op de 
normale situatie waarin ondernemers ondersteuning kunnen vragen en het 
aanvraagformulier Tozo. In dat meldingsformulier worden meer vragen gesteld. In het 
aanvraagformulier dat men vervolgens moet indienen komen alleen de voor de Tozo 
regeling relevante vragen voor. 

 
Q: Er hebben zich al 13.500 mensen voor de zzp regeling gemeld maar de regeling is nog niet 
klaar. Wanneer denkt de gemeente dat deze gereed is?  
 
A: Inmiddels stond de teller op 5 april op 37.698 aanvragen. Op dit moment wordt door het 
ministerie van SZW hard gewerkt om de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig 
ondernemers (Tozo) in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) te vervatten. Dat wacht 
de gemeente niet af. Zzp ‘ers met financiële problemen kunnen al een voorschot aanvragen. Dit 
aanvraagformulier wordt straks ook gebruikt om de aanvraag voor Tozo te beschikken. Op 
deze manier hoeven Amsterdammers zo kort mogelijk te wachten op hun geld. 
 
Q: Is de gemeente klaar om al deze aanvragen te verwerken?  
 
A: Daar wordt hard aan gewerkt. Er is een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld voor de 
nieuwe regeling, processen zijn ingeregeld en systemen opnieuw ingericht. Bevoorschotting 
komt sinds vrijdag 27 maart op gang. Er waren op vrijdag 5 april 37.698 aanvragen 
ontvangen.  De verwachting is dat het nog verder toe neemt. 

 
Q: Wordt er extra personeel ingezet? En zo ja waar komen deze mensen vandaan? 
 
A: Ja, er worden 125 fte extra ingezet deze komen vanuit de bestaande formatie van WPI.  
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Q: Wat zijn precies de mogelijkheden voor bevoorschotting van zzp-ers? In de brief van het 
college staat dat dat voorschot waarschijnlijk net zoveel tijd neemt om op de bankrekening 
gestort te worden als bij een regulier besluit. Hoe zit dat precies? 
 
A: Het voorschot bestaat uit een aanvulling van het inkomen tot het wettelijk sociaal minimum. 
Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een 
bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Op vrijdag 27 maart 
is de gemeente gestart met bevoorschotten. De gemeente wil uiteraard dat zelfstandig 
ondernemers zo snel mogelijk geholpen worden en kiest er daarom voor via bulk te 
bevoorschotten met een hele ‘lichte check’ op de criteria. Daardoor kan het sneller dan in 
reguliere situaties. Het streven is dat alle ondernemers binnen 15 dagen na hun aanvraag een 
voorschot ontvangen. 
 
Q: Is er zicht op hoeveel mensen met uitzendbanen, 0-urencontracten en flexbanen worden 
getroffen in Amsterdam? Kloppen deze mensen aan bij de gemeente? 
 
A: Zij vallen niet onder de Tozo regeling. Werkgevers kunnen de loonkosten van deze groepen 
meenemen in hun aanvraag voor de NOW regeling van het rijk, de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid. Wie toch zonder inkomen komt te zitten en geen recht op WW 
heeft opgebouwd kan zich melden voor reguliere bijstand. We zien dat de voorraad aan recent 
binnengekomen bijstandsaanvragen ongeveer verdrievoudigd is.  Wel leert een eerste 
screening dat een aanzienlijk deel van deze aanvragers verwezen moet worden naar de WW of 
naar de zelfstandigenregeling. 

 
Q: Is er overleg met de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland over de ontstane 
situatie? En zo ja waar gaat dit overleg precies over?  
 
A: Ja wij hebben (tenminste) wekelijks overleg met KHN en Amsterdam City, soms zelfs vaker. 
Dat overleg gaat tot nu toe vooral over de maatregelen, wat fysiek wel mag en wat niet mag. 
En ook over toegankelijkheid van (rijks)regelingen. 
 
Q: Wordt hier ook gesproken over de bescherming van de werknemers die in deze sector 
werken? (veelal uit de categorie uit de vraag hierboven) 
 
A: Naast het met KHN-Amsterdam bespreken van de nu opgetuigde regelingen, zullen we in dat 
overleg ook een beroep op hen doen om mensen zoveel als mogelijk in dienst te houden, bijv 
middels het doen van een beroep op de NOW-regeling (analoog aan oproep minister Koolmees 
van 1 april jl.).Daarnaast zijn we actief in gesprek met organisaties als UWV en het project 
House of Skills in hoeverre er op korte termijn mogelijkheden bestaan om actiever 
instrumenten als Van-Werk-Naar-Werk in te kunnen zetten. 
 
Q: Legt de belastingdeurwaarder van de gemeentelijke belastingen nog steeds beslag op 
inboedel? 

 
Antwoord: Tot 1 juli wordt geen dwanginvordering toegepast. Dat betekent dat 
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belastingdeurwaarders de komende periode geen beslag zullen leggen op inboedels. 

Q: Mkb’ers staan onder druk. Een aanzienlijk deel van hen geven aan de hoofden niet 
meer boven water te kunnen houden. Hoewel het college heeft aangegeven de 
precario en reclamebelasting niet te innen, geldt dat niet voor de huurlasten. De 
fractie van DENK is van mening dat de gemeente Amsterdam er alles aan moet doen 
om onze ondernemers te helpen. Wij stellen daarom voor om de huur op te schorten 
voor mkb’ers die een pand huren van de gemeente. Ook willen wij dat de gemeente 
eenzelfde verzoek gaat neerleggen bij de woningcorporaties en private verhuurders. 
Is het college daartoe bereid? 
 
A: geen technische vraag. 
 
Q: De aangepaste Bbz-regeling zal gezien de torenhoge huren in de stad niet 
toereikend zijn voor een grote groep zzp’ers. Daarnaast geldt dit ook voor andere 
groepen Amsterdammers die deze maanden weinig tot geen inkomsten zullen 
hebben. Sommige van hen huren een woning via een woningcorporatie. Kan het 
college inventariseren hoe groot deze groepen zijn en hoeveel zij maandelijks tekort 
komen om de vaste lasten te bekostigen? 
 

A. Dit is geen technische vraag. Het college beschikt niet over de informatie over de 
woonsituatie en de huur van zelfstandigen.  

 
Q: De Tozo-regeling duurt 4 weken voordat er een besluit genomen kan worden. De 
gemeente Amsterdam geeft zelfs aan dat het langer kan duren. Zoveel onzekerheid 
is funest voor de ondernemer. Kan het college aangeven waarom precies het zo lang 
duurt voordat een besluit genomen wordt? Welke maatregelen neemt het college om 
dit proces te versnellen? Welke signalen krijgt het college binnen van aanvragers van 
de Tozo-regeling? Met andere woorden, wat zeggen de ondernemers over de gang 
van zaken en tegen welke drempels zij aanlopen? Denkt het college dat het bedrag 
van 4.000 euro voldoende is voor de ondernemers? Welke maatregelen worden er 
genomen? 
 
A: Het rijk heeft pas recent per brief de hoofdlijnen van de Tozo regeling voor ZZp ers bekend 
gemaakt. De definitieve regeling is nog niet beschikbaar. Het college heeft vooruitlopend op de 
regeling allereerst een meldingsformulier op de website gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan 
hadden zich afgelopen vrijdag 5 april al  37.698  Zelfstandigen gemeld. Het college begrijpt dat 
het water veel ondernemers tot aan de lippen staat en wacht die signalen niet af. Om hen niet 
te lang te laten wachten, krijgen zij nu al een aanvraagformulier op grond waarvan wij hen 
alvast een voorschot gaan verstrekken. Om het tempo te verhogen, breidt het college de 
menskracht voor het verwerken van de aanvragen uit met 125 fte. Bovendien gaat het college 
over tot een geautomatiseerde voorschotverstrekking, waardoor kan worden gezorgd dat 
mensen binnen 15 dagen na hun aanvraag een voorschot ontvangen. 
Het bedrag van 4.000 euro verwijst  naar een andere regeling, de regeling Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS. Dit is een rijksregeling waar de gemeente geen rol in 
heeft. De bedragen in het kader van de Tozo regeling zijn afhankelijk van huishoudsituatie en 
actuele inkomsten, maximaal € 1.050 voor een alleenstaande en € 1.500 voor een 2 
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persoonshuishouden per maand. 
 
Q: Het college verwacht een krimp in de economische groei t.o.v. de verwachte groei. Is er al in 
beeld wat de gevolgen zijn voor de gemeente-inkomsten? 
 
A: het is nog te vroeg om een beeld te schetsen. Heel globaal is het beeld aan gegeven in de 
verzamelbrief 2.  
 
Q: het college neemt allerlei maatregelen om ondernemers, zzp’ers etc. tegemoet te komen. 
Kan het college uiteenzetten (desnoods in schattingen of ordes van grootte) hoeveel keer 
welke hulp is aangevraagd? 
 
A: Ten aanzien van de belastingmaatregelen (sinds 16 maart)is de volgende stand van zaken te 
geven (per 6 april): 

 
Toeristenbelasting 

 Ongeveer 300 ondernemers hebben een verzoek tot vermindering van de voorlopige 
aanslag gedaan (ca. de helft van het aantal belastingplichtigen).  

 
Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen 

 435 ondernemers (rechtspersonen) hebben sinds 16 maart 2020 verzocht om uitstel 
van betaling. Daarnaast hebben 787 particulieren/ZZP-ers vanaf dezelfde datum om 
uitstel van betaling verzocht. ZZP-ers kunnen in de belastingadministratie als zodanig 
niet worden onderscheiden, verzoeken van ZZP-ers vallen daarmee in de categorie 
particulieren. Ongeveer de helft van de verzoeken heeft betrekking op de 
gecombineerde heffingsaanslag (OZB, rioolheffing en reinigingsrecht).  

  
Betalingsregelingen  

 Ca. 50 ondernemers (rechtspersonen) hebben sinds 16 maart om een betalingsregeling 
verzocht. Daarnaast hebben 2240 particulieren/ZZP-ers om een betalingsregeling 
verzocht. Ook hier geldt dat ZZP-ers als zodanig niet te onderscheiden zijn. Het gaat in 
ca. 60% van de gevallen om de gecombineerde aanslag (OZB, rioolheffing en 
afvalstoffenheffing/reinigingsrecht).  
  

Kwijtschelding 

 Er zijn sinds 16 maart 14 verzoeken voor kwijtschelding van de gecombineerde aanslag 
binnengekomen van ondernemers.  

 
De financiële ondersteuningsregelingen waar ondernemers een beroep op kunnen doen zijn 
door het rijk ingesteld het betreft: 

 de TOGS regeling, een premie van 4000 euro voor ondernemers die direct geraakt 
worden door de kabinetsmaatregelen. Het rijk voert deze regeling uit. 

 de NOW regeling, een regeling voor arbeidstijdverkorting voor bedrijven die door de 
crisis omzet verlies leiden. Het UWV voert deze regeling uit. 

 de Tozo regeling, inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De gemeente 
voert de Tozo regeling uit. Op vrijdag 5 april hadden  37.698 ondernemers zich hiervoor 
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aangemeld. 
 
Q: Kunnen ondernemers die op een later stadium (maar voor juni) in de financiële problemen 
komen nog steeds hulp aanvragen voor 3 maanden of geldt de ondersteuning alleen voor die 
periode? 
 
A: Waarschijnlijk wordt gedoeld op de Tozo regeling. De voorwaarden voor de regeling worden 
door het rijk bepaald. Vooralsnog geldt de regeling tot 1 juni 2020.  

Q: De afgelopen maanden zijn er vanuit de stadsdelen besluiten gemaakt omtrent markten. 
Voor veel marktondernemers is de toekomst onzeker, en zouden sommige besluiten wellicht 
herzien moeten worden. Wordt er opnieuw gekeken naar de Marktvisie i.v.m. de Coronacrisis 
en wordt deze eventueel aangepast? Geldt dit ook voor de Marktverordening die ook herzien 
zou worden? 
 
A: geen technische vraag. 
 
Q: Vanuit de gemeente zijn er verschillende initiatieven om ondernemers te ondersteunen in 
hun bedrijfsvoering. Worden de mogelijkheden nu uitgebreid om ondernemers te 
ondersteunen in deze tijd (bijvoorbeeld webshops, marketing etc.) en op wat voor manier 
kunnen ondernemers zich hiervoor aanmelden? Ligt hier de focus op de lokale economie? 
 
A: De gemeente kent adviesgesprekken en coaching voor ondernemers (waaronder zzp'ers), zie 
amsterdam.nl/sterkerondernemen. De rest van de vragen is niet technisch. 
 
Q: De Coronacrisis heeft effect op de stad Amsterdam, maar ook de MRA. Hoe verloopt de 
samenwerking, en wordt er vanuit de MRA ook gedacht over scenario’s, na deze crisis? 
 
A: We werken nauw samen met de MRA ook op het gebied van het in kaart brengen van de 
Economische Impact. In navolging van de analyse van SEO voor Groot-Amsterdam gaat ook de 
MRA een analyse maken. 

Q: In vorige stukken werd aangegeven dat er weinig leegstand was bij commercieel vastgoed, 
maar er bestaat een grote mogelijkheid dat deze trend verandert. Hoe ziet het college het 
vooruitzicht hierop als het gaat om leegstand van commercieel vastgoed en kantoren?  
 
A: geen technische vraag 
 
Q: Deze vraagt gaat over de tegemoetkoming van marktlieden die als gevolg van het besluit 
van de veiligheidsregio geen non-food meer mogen verkopen op Amsterdamse markten. Onze 
vraag is of deze marktlieden gebruik kunnen maken van de TOGS. Deze TOGS is bedoeld voor 
ondernemers die schade ondervinden van de coronamaatregelen van het kabinet, maar het 
verbod op verkoop van non-food op Amsterdamse markten is een lokaal besluit van de 
veiligheidsregio, dus geen maatregel van het kabinet. 
 
A: De TOGS open staat voor de volgende groepen markthandelaren:  

 4782 Markthandel in textiel, kleding en schoenen; 
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 47891 Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden; 

 47892 Markthandel in tweedehands goederen en 

 47899 Markthandel in overige goederen. 
Dit komt overeen met de verkopers van non-food. 
 
Q: Hebben B&B-eigenaren recht op de TOGS en zo ja, aan welke voorwaarden dienen zij dan te 
voldoen? 
 
A: Er zijn diverse maatregelen ter ondersteuning van ZZP- ers. B&B eigenaren kunnen 
aanspraak maken op een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Om 
in aanmerking te komen voor een Tozo moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Belangrijke voorwaarden zijn de inschrijving KvK en de uren norm. Die uren norm is te 
controleren, indien de B&B houder recht heeft op ‘zelfstandige aftrek’ dan voldoen ze aan de 
norm.  
 
Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-
vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo 
 
Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?     
Neem contact op met het KVK-coronaloket: Kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, 
bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (openingstijden van 8.30 tot 
17.00 uur). 
 
De tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOG) is niet van toepassing op B&B 
houders. Deze regeling heeft betrekking op ondernemingen die zijn gevestigd buiten de 
woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar 
de eigenaar, huurder of pachter boven 
woont. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-
per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs 
 
Q: Hoe groot is – naar schatting – de groep Amsterdamse ondernemers wiens bedrijfsvoering 
thuis plaatsvindt? Denk hierbij aan dienstverlenende ondernemers met een praktijk gevestigd 
aan huis, zoals schoonheidsspecialisten, fysiotherapeuten, of coaches.  
 
A: antwoord volgt later 
 
Q: Zijn er cijfers beschikbaar van de gemiddelde huurlasten van bedrijfspanden in Amsterdam, 
zoals horecazaken en winkelpanden? En zo ja, liggen deze boven het landelijke gemiddelde? En 
is er een uitsplitsing per stadsdeel?  
 
A:  Ja, op winkelgebiedsniveau (voor 128 winkelgebieden/straten) 
Jaarlijks laat de gemeente onderzoek uitvoeren naar actuele markthuurniveaus van 
commercieel onroerend goed ten behoeve van winkels en daghoreca in Amsterdamse 
winkelgebieden (zie Winkelhuren Amsterdam 2019) . Het onderzoeksrapport bevat 
overzichtstabellen met actuele markthuurniveaus op basis van recente transacties (peildatum 
medio 2019). De huurniveaus zijn uitgedrukt in een bandbreedte met een gemiddelde onder- en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo
http://www.kvk.nl/coronaloket
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/931941/winkelhuren_amsterdam_2019_1.pdf
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bovengrens. De markthuurniveaus in het betreffende winkelgebied zullen ergens binnen die 
bandbreedte liggen. Omdat alle huurniveaus zijn teruggerekend naar een standaardunit zijn de 
huurniveaus in verschillende winkelgebieden onderling vergelijkbaar (dat geldt niet voor PDV-
gebieden).  
  

- En zo ja, liggen deze boven het landelijke gemiddelde?  
 Hoe de huurniveaus zich verhouden tot het landelijke gemiddelde is op basis van bovenstaand 
onderzoek niet te zeggen. Algemeen is bekend dat de Kalverstraat tot de duurste winkelstraten 
van Europa behoort. Maar of in een doorsnee wijkwinkelcentrum in Amsterdam gemiddeld 
hogere huurprijzen worden betaald dan in vergelijkbare winkelcentra elders is de vraag. De 
hoogte van een huurprijs wordt bepaald door vraag en aanbod van winkelruimte en 
daghorecaruimtes. De vraag en het aanbod wordt beïnvloed door de te behalen omzet op een 
specifieke locatie. De omzet en daarmee de hoogte van de markthuurprijs is afhankelijk van 
een groot aantal factoren.  
  

- En is er een uitsplitsing per stadsdeel? 
Het onderzoek bevat huurniveaus voor 128 afzonderlijke winkelgebieden/-straten. Er zijn geen 
geaggregeerde huurniveaus berekend op stadsdeelniveau.  
 
Q: Mocht besloten worden dat de maatregelen worden gecontinueerd tot na de zomer of tot 
in het najaar, worden dan ook de gemeentelijke maatregelen als geen precarioheffing voor 
terrassen, latere aangifte VMR, niet factureren huur sportaccomodaties, niet innen 
staangelden marktkramen, etc. verlengd? 
 
A: geen technische vraag 
 
Q: Het college heeft op corporaties, Vattenfall, Waternet, commerciële verhuurder, 
vastgoedondernemingen en private eigenaren van commercieel vastgoed een klemmend 
beroep gedaan om binnen de mogelijkheden coulant om te gaan met huishoudens en 
bedrijven die in problemen komen voor wat betreft het betalen van vast lasten (wo huur). In 
reactie hierop hebben deze organisaties aangegeven zeker tot 6 april 2020 niet over te gaan 
tot ontruiming of afsluiting (gecommuniceerd in de beantwoording van technische vragen op 
24 maart jl.). Hoe is er vanuit deze organisaties gereageerd op de vraag van de gemeente om 
coulance jegens huurders te betrachten? Is er vanuit de gemeente ook gevraagd om de datum 
van 6 april te verschuiven naar 28 april?  
 
A: Antwoord volgt 
 
Q: Wat doet de gemeente zelf om ondernemers te ondersteunen? Bijvoorbeeld in het door 
laten gaan van levering van bloemen of fruit maar dan met bezorging op een ander adres 
(bijvoorbeeld een verzorgingshuis) 
 
A: Als voorbeeld noemt u fruit en bloemen. Centraal is op dit moment geen inzicht in de 
afspraken en bestellingen van bloemen en fruit per directie (in de gehele stad). De bestellingen 
en afspraken van bloemen en fruit vinden per directie plaats. Juist daarom zijn hiervoor acties 
ingezet, te weten: 
1. Fruit wordt  als onderdeel meegenomen in de komende aanbesteding 
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cateringdienstverlening.  Verwachte gunning Q3, 2020; 
2. Bloemen zitten in de opstartfase van een aanbesteding.  
Amsterdam is voor haar inkoop en aanbestedingen gehouden aan de Europese wetgeving. 
Ondanks dat voeren wij een regionaal en MKB-vriendelijk inkoopbeleid. Wij maken het voor 
kleinere ondernemingen mogelijk om mee te dingen naar opdrachten.  Dat doen we door niet 
onnodig te bundelen en waar mogelijk in percelen te verdelen. Hierdoor nemen de kansen voor 
kleinere bedrijven toe.   
 
Q: Wordt overwogen om BIZ-heffingen uit te stellen? 
 
A: De verzending van de biz heffingsaanslagen wordt met drie maanden uitgesteld. Dit is 
onderdeel van een reeks maatregelen die Belastingen Amsterdam heeft genomen.  
Meer info via https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B320DB167-77F0-
424D-9FB6-04238F5EAE57%7D 
 
Q: Wordt overwogen om canonbetalingen voor panden van de gemeente uit te stellen? 
 
A: Panden van de gemeente staan in alle gevallen op grond in eigendom van de gemeente. 
Uitgifte van grond door de eigenaar Amsterdam aan de eigenaar Amsterdam is een niet 
bestaand rechtsfiguur. 
 
Q: Wat wordt er bedoeld met sociaal culturele desintegratie in de verzamelbrief met 
informatie met betrekking tot de herstelfase corona?  
 
A: Zodra de opdrachtformulering beschikbaar is, zal deze met de raad gedeeld worden.  
 
Q: Welke mogelijkheden zijn er voor bedrijven die volgens hun Bic-code geen recht hebben op 
de TOGS maar wel last hebben van een grote omzetdaling? 
 
A: Als het gaat om ZZPers kan een beroep worden gedaan op de Tozoregeling bij de gemeente. 
Als het om een  bedrijf gaat met personeel in dienst kan voor de personeelslasten bij UWV een 
beroep worden gedaan op de NOW regeling.  
 
Q: Verenigingen en stichtingen: is het college bereid om te inventariseren welke kosten zij 
maken en welke daarvan de gemeente Amsterdam zou kunnen uitstellen dan wel 
kwijtschelden (leges)? 
 
A: geen technische vraag 
 
Q: De wachttijden voor hulp aan ondernemers loopt enorm op terwijl de vraag is om zo 
snel mogelijk te handelen. Wat ligt ten grondslag aan de oplopende wachttijden en 
welke maatregelen neemt het college om de wachttijden aanzienlijk te verkorten? 
 
A: Het rijk heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de 
Corona crisis:  

 de TOGS regeling, een premie van 4000 euro voor ondernemers die direct 
geraakt worden door de maatregelen. Het Rijk voert deze regeling uit. 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B320DB167-77F0-424D-9FB6-04238F5EAE57%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B320DB167-77F0-424D-9FB6-04238F5EAE57%7D
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 de NOW regeling, een regeling voor arbeidstijdverkorting voor bedrijven die 
door de crisis omzet verlies leiden. Het UWV voert deze regeling uit. 

 de Tozo regeling, inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De 
gemeente voert de Tozo regeling uit. Het rijk heeft per brief van 27 maart de 
hoofdlijnen van de Tozo regeling voor ZZp ers bekend gemaakt. De definitieve 
regeling is nog niet beschikbaar. Het college heeft vooruitlopend op de regeling 
allereerst een meldingsformulier op de website gepubliceerd. Naar aanleiding 
daarvan hadden zich afgelopen vrijdag 5 april al 37.698 Zelfstandigen gemeld. 
Om hen niet te lang te laten wachten, krijgen zij nu een aanvraagformulier op 
grond waarvan wij hen alvast een voorschot gaan verstrekken. Om het tempo 
te verhogen breidt het college de menskracht voor het verwerken van de 
aanvragen uit met 125 fte. Bovendien gaat het college over tot een vorm van 
geautomatiseerde voorschotverstrekking, waardoor kan worden gezorgd dat 
mensen binnen 15 dagen na hun aanvraag een voorschot ontvangen. 

 
Q: Marktkooplieden moeten marktgeld betalen terwijl ze niet op de markt mogen staan. 
Is het college bereid om hiervan af te zien net zolang het verbod geldt? 
 
A: De vaste en tijdelijke vaste marktplaatshouders hadden hun factuur voor maart al 
ontvangen voordat de maatregelen van kracht werden. In veel gevallen hadden ze ook al 
betaald. Het college heeft er om administratieve redenen voor gekozen om de heffingen voor 
maart niet geheel of gedeeltelijk terug te betalen, maar om nu te besluiten om naast het 
marktgeld van april ook dat van mei niet te innen. 
 
Q: Uit een quick scan onder organisatoren van evenementen in Amsterdam blijkt dat er vragen 
zijn rondom coulance bij subsidies en leges. Veel evenementen kunnen niet doorgaan. 
Overweegt het college om leges voor die evenementen (gedeeltelijk) terug te betalen? 
 
A: Geen technische vraag 
 
 
Kunst en cultuur 
 
Q: Is het bekend hoe de cultuurfondsen om zullen gaan met uitgekeerde subsidies? 
Voorstellingen kunnen nu niet doorgaan, is het mogelijk voor kunstenaars en instellingen om 
opnieuw subsidie aan te vragen? 
 
A: Er bestaan publieke en private cultuurfondsen. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst werkt 
in opdracht van de gemeente en treft een aantal coulancemaatregelen. Deze houden onder 
meer in dat projecten waarvoor subsidie verleend is en nu niet door kunnen gaan - in overleg 
met het fonds - verplaatst of aangepast kunnen worden. De kosten die reeds gemaakt zijn voor 
projecten die niet door kunnen gaan, blijven subsidiabel. Voor projecten die plaatsvinden na 
de opheffing van de noodverordening kan subsidie aangevraagd worden.  
Ook de landelijke cultuurfondsen (b.v. het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaan Fonds) 
hebben in afstemming met het ministerie van OCW vergelijkbare coulancemaatregelen 
getroffen. De private fondsen gaan verschillend op met de uitgekeerde subsidies. 
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Q: De Minister heeft bepaald dat er huuropschorting komt  voor musea die huren van het 
Rijksvastgoedbedrijf. Is het college bereid om ook huuropschorting toe te passen omdat er nog 
steeds geen uitzicht is op liquiditeitssteun, met name huurders die geen subsidie krijgen en 
afhankelijk zijn van eigen inkomsten? 
 
A: Wij zijn ons er van bewust dat ook een deel van onze eigen huurders de directe gevolgen 
ondervindt van deze crisis en dat dit tot onzekerheid leidt. Om die reden is besloten dat er per 
1 april tot nader order geen betalingsherinneringen of aanmaningen aan onze huurders 
worden verstuurd indien de huur niet op tijd wordt voldaan. Huurders blijven echter wel 
verplicht om de huur te betalen. Indien zij de huur geheel of gedeeltelijk niet betalen ontstaat 
er een huurschuld. Hier wordt vooralsnog geen herinnering of aanmaning voor verstuurd. De 
gemeente informeert haar huurders bij alle relevante ontwikkelingen. 
 
Q: Het college neemt een aantal zeer verstandige maatregelen ten aanzien van de 
gesubsidieerde instellingen. Maar juist de culturele instellingen die niet of nauwelijks 
afhankelijk zijn van subsidie (maar van b.v. kaartverkoop) worden nu zwaarst getroffen. Ook 
deze instellingen hebben steun nodig. Hoe worden deze instellingen geholpen? 
 
A: Het kabinet heeft financiële maatregelen getroffen om banen en inkomens te beschermen. 
Van deze maatregelen kunnen ook culturele instelling en zzp’ers in de cultuursector gebruik 
maken. Het meest relevant zijn: 
•              tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW); 
•              extra ondersteuning voor zzp’ers; 
•              belastingmaatregelen; 
•              verruiming en versoepeling van de borgstelling midden- en kleinbedrijf; 
•              financiële ondersteuning via Qredits; 
•              Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS). 
 
In nauw overleg met de sector onderzoekt het ministerie van OCW welke maatregelen 
additioneel nodig zijn voor de culturele en creatieve sector, zowel op korte als op lange 
termijn. Hierbij wordt gekeken naar de gesubsidieerde, de commerciële en hybride sector en 
naar zowel instellingen als individuele makers.   
 
Om een beeld te krijgen van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de Amsterdamse 
kunst- en cultuurinstellingen voeren we momenteel een brede inventarisatie uit onder zowel 
gesubsidieerde als niet-gesubsidieerd instellingen. De eerste bevindingen naar aanleiding van 
een beknopte analyse van de gegevens die we tot nu toe hebben ontvangen van de 
instellingen worden deze week gepubliceerd. Daarna volgt een uitgebreidere analyse. Op basis 
van deze analyse brengen we, binnen een breed gemeentelijk kader, de mogelijke 
maatregelen in kaart. Daarbij handelen we in lijn met het rijksbeleid. 
 
Financien 
 
Q: Hoe is tot het bedrag van 50 miljoen euro voor het noodfonds gekomen? 
 
A: voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de raadsvoordracht die binnenkort 
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volgt naar de raad.  
 
Q: Kan een eerste inschatting gegeven worden van gederfde inkomsten van de gemeente 
vanwege minder parkeeropbrengsten, minder toeristenbelasting, minder dividend, etc.?  
 
A: het is nog te vroeg om een beeld te schetsen. Heel globaal is het beeld aan gegeven in de 
verzamelbrief 2.  
 
 
 
 
 
 

 

 


